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FÖRORD 
 
 

Jag tillägnar min största tacksamhet till Gud för att ha välsignat mig med visdom och kraft 

genom att ha väglett mig genom hela mitt liv. 
Mamma, du är mitt allt och utan dig hade allt detta inte haft någon betydelse. Tack för att 

du dedicerat ditt liv åt att uppfostra mig väl, jag lovar att ständigt försöka utvecklas och tjäna 

mänskligheten bäst jag kan. Detta är min present till dig, och du ska inte förvänta dig 
någonting mindre i framtiden. 

Tack till alla släktingar och vänner som trott på mig och uppmuntrat mig under projektets 
gång, ni vet vilka ni är. Jag vill även tacka mina handledare Leif Marklund, Ulf Nordwall och 

Ulf Ågren från PEAB samt min examinator Martin Nilsson för all hjälp, stöd och tålamod. 
Stort tack till Luleå tekniska universitet. Tack för en lärorik period fylld av utmaningar och 
härliga äventyr. Sist och långt ifrån minst vill jag rikta ett stort tack till min opponent Jens 

Jönsson, ditt bidrag har varit ovärderligt. 
 
Denna studie är avsedd till att ge en helhetlig överblick av vilka faktorer som påverkar 
byggnadens värme och ventilation. Arbetets ändamål är att ”Optimera arkitekturens 

energiförsörjning så att värme- och ventilationssystemens funktionalitet ger en tillfredsställande hållbar 
utveckling”. Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och ingår i min utbildning på 
civilingenjörsprogrammet i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet skrivs åt 

PEAB i Umeå. 
 
 
Alexander Abgar Afram 

Luleå, maj 2011 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis involves heating and ventilation systems in architecture. The thesis will show how 

the heating and ventilation systems have looked like and developed overtime. With the help of 
information developed, three concepts will be created as a result of having combined different 
concept development methods. The goal is to reach a conclusion on how the optimum house 

should look like enabling heating and ventilation systems to be easy to maintain and use, and 
be so energy efficient as possible while fulfilling its purpose. 
    To get a good result all possible factors that in a major or minor scale have impact on the 
system will be attended. This is for a holistic approach to demonstrate which aspects should get 

the right measure of perception in the context of building construction projects. 
    Both architecture and internal technology has changed much in recent decades. Within the 
architecture the rooftops has only decreased, thicker windows and doors are sealed more than 

ever, the use of mechanized ventilation system is increasingly being introduced and applied, 
and for the investment costs for a new building to be minimized quick solutions have been 
figured out. The big picture has unfortunately, because of lack of knowledge, not always been 
taken into account. The new architecture has caused more problems than good. The low 

ceiling height impedes the natural air circulation in the room, which contributes to poorer air 
quality and thickening of the windows and doors makes the inhabitants inherently completely 
dependent on the capability of the mechanized ventilation to fulfill its purpose. 

    Through three examples of how houses can be built, the report shall give an understanding 
of the connection between the heating, ventilation and architectural interaction. 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 IV 

 

 
 
 

 

SAMMANFATTNING 
 
 

Detta examensarbete berör värme och ventilation inom arkitekturen. Examensarbetet kommer 

att visa hur värme- och ventilationssystemen sett ut och utvecklats med tidens gång. Med hjälp 
utav framtagen information kommer tre koncept att skapas som resultat av att ha kombinerat 
olika konceptframtagningsmetoder. Målet är att komma fram till en slutsats om hur det 

optimala huset bör se ut för att värme- och ventilationssystemet ska vara lätt att underhålla och 
använda samt vara så pass energieffektivt som möjligt samtidigt som det fullgör sitt syfte. 

För att få ett bra resultat så uppmärksammas alla möjliga faktorer som på större eller mindre 
skala har inverkan på systemen. Detta är för att ur ett helhetsperspektiv påvisa vilka aspekter 

som bör tänkas igenom i samband med husbyggnadsprojekt. 
    Både arkitektur och invändiga tekniska lösningar har ändrats mycket de senaste decennierna. 
Inom arkitekturen har man byggt allt lägre tak, använt tjockare fönster och dörrar som man 

tätat mer än tidigare, man har även till större del övergått till allt mer mekaniserade 
ventilationssystem och tänkt ut snabba lösningar på hur investeringskostnader för ett nybygge 
kan minimeras. Tyvärr så har helhetsperspektivet, på grund av bristande kunskap, inte alltid 
beaktats. Den nya arkitekturen har orsakat mer problem än nytta. Den låga takhöjden försvårar 

det naturliga luftomloppet i rummet vilket bidrar till sämre luftkvalitet och tätnandet av fönster 
och dörrar gör att de inneboende blir helt beroende av den mekaniserade ventilationens 
duglighet.  

    Genom tre exempel på hur bostäder kan uppföras ska rapporten ge förståelse för 
anknytningen mellan värmen, ventilationen och det arkitektoniska samspelet. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

 
Ord och beteckningar som förklaras nedan (sidan VII-VIII) är markerade med en stjärna * på 
de ställen där de dyker upp igenom rapporten. Dessa förklaras endast i detta avsnitt, för att 

rapporten ska kunna läsas i löpande text.  

 
 
Atemp 

 – Den totala arean av hela byggnadens golvyta för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas mer än 10 grader Celsius, inräknas i Atemp 
och värmeenergin medräknas i specifik energianvändning. Area som 
upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 

inkluderas i begreppet Atemp. Vid andra omständigheter ska utrymmets 
golvarea inte innefattas. 

 

DUC 
  – Dataundercentral 

 
Klimatzon 1;    

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
 
Klimatzon 2;    

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
 
Klimatzon 3;   

Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 
Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

 

λ-värde 

 – Ett mått på värmeledningsförmåga, som mäts i W/mK (watt per meter 

och kelvin). Lågt λ(lambda)-värde innebär en god isoleringsförmåga.



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 VIII 

 

 
 
 

 

FÖRKLARINGAR 
 
 

Diffusionstätt 

– ”Ångtätt, uppnås med t.ex. helt tät plast.”1 
 
Fuktbuffring 

 – ”Fukt som binds inne eller på ytan av material när fuktigheten stiger. Sjunker 
senare omgivningens fuktnivå avger då materialet eller ytan fukt. För exempel: 
Under vintern binds det stora mängder fukt i trämaterial på en kallvind. Själva 
fuktbuffringen i sig är oftast inte skadlig men när värmen stiger under våren 

släpper trämaterialet den buffrade fukten och svampsporer kan få näring.”2 
 
Operativ temperatur  

– En sammanvägning av lufttemperatur och yttemperatur. Är även ett 
mått på det termiska klimatet. 

 
Slavtank  

– Tank som används, som komplement till en befintlig ackumulatortank, 
för att få större lagringskapacitet. Den har inga slingor och kan 
bortkopplas under sommaren.  

 
Termik 

  – Uppåtgående luftström, uppvind 
 

Trombvägg 
– En tung väggkonstruktion som tar tillvara på solenergi genom ett 
isolerande glashölje mot fasaden. 

 

U-värden 
– Värmeledningskoefficient 

 

Värmeproduktiv byggnad 
– En byggnad som på grund av goda värmehållningsegenskaper är 
energieffektiv. En sådan byggnad uppkommer genom en genomtänkt 
planering av sammansatta komponenter som tillsammans innehar en låg 

värmegenomgångskoefficient. 

                                                 
1
 ekologiskabyggvaruhuset.se  

2
 trygghetsvakten.se  

http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/
http://www.trygghetsvakten.se/fuktordboken/fuktbuffring/
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[Källa: The world without us, 
2007] 

 
 
 

 

1 INLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrund 

Sedan begynnelsen har jorden varit vacker och fri från skräp. Allteftersom började människan 
bli mer teknisk. 
    I samma takt som teknologin utvecklats har naturen förstörts. Miljontals djur- och växtarter 
har utrotats. Skogar har kalhuggits, sjöar, floder och hav har förgiftats och atmosfären har fyllts 

med koldioxid och andra giftiga gaser. Vi har gjort hål på ozonskiktet. Vi har förbrukat olje-, 
kol- och naturgasfyndigheter och oerhörda mineralrikedomar. Vi har till och med förgiftat 
luften som håller oss vid liv. Det är dags för förändring. 

    En hållbar utveckling är omöjlig utan en hållbar strategi. En strategi, som utvecklas genom 
ett effektivt samarbete mellan alla länder, som alla kan enas om. Mänskligheten är trots allt en 
enda familj som alla delar samma öde. Det är snart omöjligt att finna lösningar på de ekologiska 
tragedierna i en värld som blir allt svårare att kontrollera. Någonting måste göras för att rädda 

mänskligheten! En bättre värld är möjlig! 
 
Alan Weisman skriver i sin bok (The world without us) om hur världen hade kunnat se ut om 

det inte hade funnits människor i den. På den sista sidan avslutar författaren med dessa 
tänkvärda ord som haft stor betydelse under arbetets gång: 
 

“All of us humans have myriad other species to thank. Without them, we couldn't 

exist. It's that simple, and we can't afford to ignore them, any more than I can 

afford to neglect my precious wife—nor the sweet mother Earth that births and 

holds us all. 

    Without us, Earth will abide and endure; without her, however, we could not 

even be.” 

 
Svensk översättning: 
 

”Alla vi människor har en mängd andra arter att tacka. 

Utan dem skulle vi inte existera. Så enkelt är det, och vi 

har inte råd att ignorera dem, inget mer än vad jag har råd 

att försumma min älskade hustru eller den vackra moder 

jord som föder och rymmer oss alla. 

    Utan oss kommer jorden följa och härda, utan henne 

däremot, skulle vi inte ens finnas.” 

[Källa: The world without us, 2007] 
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I många år har vi brukat våra hem utan att tänka vidare på vad det är som kostar. Våra elpriser 
har därtill också varit låga i jämförelse med många andra länder, detta har bidragit till att vi inte 

ansträngt oss särskilt mycket med att energieffektivisera oss. I dagsläget står byggbranschen inför 
många scenarion fyllt med nya dilemman och utmaningar. Vi har förstått att det finns ett 
globalt problem som förvärras av våra levnadsvanor, och vi eftersträvar därigenom att hela tiden 

utvecklas och effektiviseras. Växthuseffekten är det stora ämnet och innebär kort sagt att 
ozonskiktet tunnas ut samtidigt som växt- och djurriket förstörs i takt med ökad energi-
förbrukning. 

En subkomponent i konceptet är brukande av hem. I hemmet utnyttjar vi en mängd energi 

som kan minimeras med hjälp av rätt planering och utnyttjande av naturlig energi, sådan som 
kan erhållas genom överföring från solens, vindens, vattnets eller markens energi. Detta är 
faktorer som genom vår lyhördhet fångat vår uppmärksamhet allt mer. 

 
Vi vet idag att det är under bruksskedet för en byggnad som vi använder mest energi, över 90 
procent av energin går till uppvärmning och drift av huset när man tittar på 
energianvändningen i en byggnad över en 50-årsperiod.3 Vi vet även att det är uppvärmningen 

som står för den största delen av energiförbrukningen. Denna kunskap måste vi ta tillvara på för 
att komma vidare i utvecklingen inom energieffektivisering av byggnader. 

Vi har som människor två stora behov som vi ställer höga krav på när vi vistas i en byggnad. 
Det är värme och luftkvalitet. Dessa är de två huvudparametrarna som styr inomhusklimatets 

funktionsvärde. Detta innebär att värme och ventilation är viktiga faktorer inom husbyggnad. 
Värme- och ventilationssystem är någonting som ständigt utvecklats, särskilt på senare tid. Det 
som varit problematiskt har varit att finna en lösning där dessa två kan samarbeta och på sådant 

sätt underlätta varandras uppgift. En sådan hållbar lösning har ännu inte framkommit. 
 
I Sverige går cirka 40 procent av den totala energianvändningen till att värma upp byggnader 
och förse dem med el.4 Det är därför en viktig åtgärd att minska energianvändningen som 

utnyttjas för uppvärmning av faciliteter, för att på sikt minska den totala energiförbrukningen. 
Redan i projektering och upphandlingsskeden bör man ha klart för sig över vilka system och 
vilken teknik som installatörerna ska använda. Genom att ha fokus på funktionalitet och 

kvalitet kan man systematiskt medverka till att höja energi- och miljökrav. 

Ungefär hälften av energianvändningen, i ett normalt bostadshus, går åt till uppvärmning 
medan beredning av varmvatten och drift av tekniska system utnyttjar resterande energi. 
Energieffektivisering är ett högaktuellt ämne inom byggnadssektorn, huvudsakligen med 

avseende på elektriska installationer, varmvatten och uppvärmning. Dessa refereras oftast till 
som ”Byggnadens energianvändning” och regleras av Boverkets Byggregler (BBR) som har 
olika regler beroende på lokalisering i landet (klimatzon* 1, 2 och 3). Boverkets Byggregler 

(BBR) och Boverkets Konstruktionsregler (BKR) började gälla 1994. Den 1 januari 2011 
ersattes BKR mot de europeiska konstruktionsstandarderna (EKS), dock gäller BBR 
fortfarande. Den utnyttjade energimängden mäts i kWh/kvmAtemp* och år.5 
 

Belysning och elektrisk utrustning är andra faktorer som använder energi. Förutom husets 
utformning och standard är det i förstahand beteendet hos brukarna som avgör storleken av 

                                                 
3
 Byggekologi, 2009 

4
 Byggekologi, 2009 

5
 Energismart 
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energiåtgången i detta avseende. Ett vanligt hus utnyttjar normalt mellan 25-40 kWh/kvm och 
år för belysning och annan elektrisk utrustning.6 
 

Att bygga ett energismart hus innebär att använda väl genomtänkta konstruktioner, 
installationer och tekniska lösningar. Både byggnadens tekniska lösningar och de inneboendes 
livsstil påverkar mängden energi som går åt. En viktig faktor som man kan ha i åtanke är att 

både elektrisk utrustning och människokroppen avger värme. Om man bygger rätt och tar 
extra hänsyn till hur faktorer kan samspela, så kan man exempelvis bygga tjocka väggar med 
värmelagrande egenskaper för att utnyttja värmen från elektronik och människor till att värma 

upp byggnaden. 

 
 
 

”Reglerna om ventilation i BBR innehåller numera generella krav för att 

säkerställa god luftkvalitet utan att någon speciell teknisk lösning rekommenderas. 

Fokus är istället på tilluftens egenskaper, minsta luftflöden en byggnad ska 

dimensioneras för och hur flödena ska komma till nytta i byggnaden på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Vid projektering av ventilationssystem blir det därför 

viktigt att se hela byggnaden som ett system.” 

[Källa: Byggvägledning. 7, 2008] 

 
Rapporten ska visa vilka faktorer, både arkitektoniska, mänskliga och naturliga, som påverkar 
värme- och ventilationssystemen och hur man med kunskap om dessa faktorer kan designa hus 
för att uppvärmningen och ventilationen ska ske på ett mer naturligt och energieffektivt sätt. 

Värme- och ventilationssystem granskas utförligt medan alla andra inverkande faktorer endast 
ses igenom ytligt. 
 

Arkitektur är ett stort ämne, och att försöka finna lösningar för dess alla komponenter är ett 

livstidsprojekt. Målet är istället att med konkreta exempel visa hur tekniska lösningar bör 
integreras med arkitekturen, som i sin tur ska värna om miljön. 
 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en guide som visar på vilka olika värme- och 
ventilationssystem som finns, och försöka komma fram till bra lösningar på hur man kan 

kombinera arkitektur, värme- och ventilationssystem och andra medverkande faktorer för att få 
dessa att samarbeta och på så vis utforma energismarta hus. 
 

 

                                                 
6
 Energismart 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 4 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad finns det för värme- och ventilationssystem idag och hur har de utvecklats genom 
historien? 

 
2. Hur kan man anpassa arkitekturen och energiförsörjningen så att värme- och ventilations-
systemens verkningsgrad optimeras på ett energieffektivt sätt? 
 

3. Hur kan man utforma energismarta hus som påverkas minimalt av yttre och inre 
påfrestningar såsom väderlek och brukarnas livsstil? 
 

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte att omfatta faktorer som; kostnadsuppskattning, genomförbarhet, 
materialval, etcetera. Endast faktorer som på något vis underlättar syftet om att finna goda 

lösningar till konceptframtagning av energismarta hus kommer att beaktas. 
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2 METOD 

 
 

Rapporten kommer att göras som en fallstudie. Skälet till det är att via en fallstudie fås en klar 
avbildning på uppgiftens samtliga bitar, och eftersom idén är aktuell så är all fakta och 
information lättåtkomlig. Framtagandet av information kommer till största delen att ske 
kvalitativt. Just på grund av att den mest nödvändiga informationen för denna rapportens 

avgränsning finns samlad i ett fåtal välkända källor så kommer information från mer avancerade 
källor presenteras såvida informationen bidrar till rapportens syfte. I övrigt kommer källorna att 
i största mån avgränsas till allmänt ackrediterade källor som framstår av sitt kända och pålitliga 

kvalitetsarbete. 
 
I den teoretiska delen kommer framtagen information att presenteras. Det är i första hand 
allmän information, kring värme- och ventilationssystem samt arkitektur, som prioriteras. Detta 

är för att läsaren ska få en allmän förståelse för systemen, arkitekturen samt sambandet mellan 
dessa (se figur 1). 

Vidare ska läsaren få en generell beskrivning av vilka system som finns och hur de utvecklats 

genom historien. 
 
Samtidigt som det är viktigt att förstå varför olika tekniska lösningar väljs, utifrån de 
förutsättningar som råder för det aktuella systemet, så är det också av vikt att veta hur man kan 

avlasta systemen genom att anpassa och kombinera arkitekturen med naturen och de valda 
lösningarna. 
    Hur man tänker när man ska välja lösningar kommer att presenteras vid arbetets avslut där 

exempel på olika hustyper kommer att redovisas. Omfattningen av lösningarna kommer att 

täcka de huvudsakliga delarna som behövs för att planera och konstruera en energismart 
byggnad. Exempelvis hur man ska tänka vid val av värme- och ventilationssystem, energikällor 
och byggnadsmaterial. Att utnyttja olika faktorer som underlättar för möjligheten att minimera 

energianvändningen kan innebära en vältänkt utformning av huset och planlösningen, samt 
tillämpning av sensorer, styr- och reglersystem, naturliga energikällor och apparaturer med låg 
energiförbrukning. Sådana faktorer är av betydelse men kommer endast att nämnas i korthet. 

 
Startpunkten inleds med faktainsamling från Internet och via litteratur. Det är utav intresse att 
först få inblick i vilka alternativ som finns när det kommer till värme- och ventilationssystem. 
Därför kommer processen att påbörjas genom en introduktion av de olika system som används 

samt hur dessa fungerar. Framtagandet utav en energieffektiv lösning för värme- och 
ventilationssystem är eftertraktat inom byggbranschen, därför finns det redan mycket 
information och experiment att utgå ifrån. Just inom värme- och ventilationssystem är det inte 
förrän på senare tid som vi uppmärksammat dess verkliga belastning och potential inom huset.  

 
Idag har vi en annan syn på frågor som berör energikonsumtion. Detta beror till stor del på att 
vi fått en bredare förståelse för växthuseffekten och faktumet att vi allt mer börjar inse att 
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Figur 1: Bilden visar någon som försöker räkna ut hur länge och hur mycket ett fönster behöver 
öppnas för att ventilera bort lukt, fukt och värme som har uppkommit efter en dags aktiviteter. 
Det är tyvärr inte så enkelt. Ett öppet fönster ger ett bra luftutbyte i rummet och bör öppnas 
regelbundet, särskilt under sommaren. Men det ersätter inte ett välfungerande ventilations-
system som ger en konstant luftomsättning i huset. [Källa: passivhaustagung.de] 

jordens energikällor inte är oändliga, samt att vi kan överföra energi från så kallade naturliga 
energikällor så som sol, vatten, vind och jord. Det är detta som inriktat oss mot att bygga 
passiv-, nollenergi- och plusenergihus. Dessa eftersträvar att försörja sig till högsta möjliga mån 

på naturliga energikällor och överskottsenergi genom mer omtänksamt byggande.  
    Det finns många faktorer att tänka på när man ska bygga energieffektivt. Rapporten 
kommer att inrikta sig på värme och ventilation, samt vilka faktorer som har inverkan på dessa.  

    Rapporten inleds med en studie som omfattar en översiktlig guide över vilka värme- och 
ventilationssystem som finns idag. För intressets skull beskrivs även hur historien sett ut inom 
dessa samt hur utvecklingen gått. Som avslut framförs olika sätt att effektivisera värme- och 

ventilationslösningarna och få de att samarbeta i den mening att de underlättar varandras 

uppgift. Detta görs med hjälp utav den information som idag finns tillgänglig om faktorer som 
belastar och underlättar för byggnaden och dess energikonsumtion. På så vis ska de framtagna 
koncepten, som redovisas mot slutet av rapporten, tydliggöra hur man kan tillvarata olika 

faktorer som avlastar byggnadens påfrestningar av yttre samt inre belastningar. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/passive_house_ventilation.html
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Diagram 1: Energiförbrukningen för en vanlig fastighet 
över en tidsperiod på 40 år. [Källa: Byggekologi 2, 1997] 

 
 
 

 
 

3. VÄRME OCH VENTILATION 
 

 

Av all energiåtgång förbrukas den största delen för uppvärmning. Efter att en bostad brukats i 
40 år så har mer än 90 procent av hela energikonsumtionen använts åt drift av huset, varav 
uppvärmningen står för huvuddelen (se diagram 1).7 Det är av den orsaken betydelsefullt att 

inrätta uppvärmningssystemet på det mest lönande sättet som är tänkbart, både av 
energibesparande och ekologiska skäl. Värme från dagsljus, vind- och vattenkraft och 
biobränsle är viktigast att ta tillvara på. Även värme från luften, marken och havs- eller 

grundvatten samt ventilationsluften och avloppsvattnet kan återanvändas med hjälp av 
värmepumpar.8 
    Nedan, i tabell 1, återges en illustration över energianvändningen är för en genomsnittsvilla 
från uppsättning till rivning. Observera att energianvändning innebär belastning på miljö i form 

av koldioxidutsläpp.  

                                                 
7
 Byggekologi 2, 1997 

8
 Ekobygg, 1995 
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Tabell 1 visar hur energianvändningen är på en villa som är byggt enligt BBR94s energihushållningkrav. 
[Källa: Ekologiskt byggande, 1998] 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Beroende på vilken källa man tittar på så kan det finnas avvikelse i siffrorna över 
energianvändningen, det är dock tydliggjort att det är just är vid bruksskedet då mest energi 

förbrukas. Miljövänligt byggande innebär att bygga resurssnåla byggnader, det vill säga ett 

energisnålt hus som har god isolering och fönster med låga U-värden*, en väl verkande 
ventilation och ett värmesystem med bra effekt. Detta visar på att vi har mycket att arbeta på 
för att styra vårt byggande i en mer hållbar riktning. 

 kWh/(m2x50år) Procent 

Framställning 730 10 

Frakt 30 0 

Uppförande 50 1 

Bruksskede (uppvärmning, ventilation, 

varmvatten, hushålls- och fastighetsel) 
6400 85 

Renovering: framställning 330 4 

Renovering: transportering <10 0 

Processer vid rivning <10 0 

Transportering 20 0 

Totalt 100 100 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 9 

Figur 2: Det termiska klimatet påverkas av luft-
hastigheten, samt den operativa* temperaturen. 
[Källa: Byggekologi 1, 1997] 

 
 

3.1 Ventilation 

Våra mekaniska ventilationssystem leder ofta till att vi får ett dåligt inomhusklimat. Bland annat 
är de inte årstidsanpassade då de ger ett konstant luftflöde året runt, ofrivillig ventilation på 
grund av termik* och vind (självdrag) uppmärksammas inte och systemen får inte den 
inreglering och skötsel de behöver. Uppvärmningssystemen brukar också innehålla systemfel, 

ofta är de överdimensionerade, felaktigt byggda och justerade samt svårreglerade och bullriga. 
På grund av det ovannämnda så blir det ofta för varmt, torrt, bullrigt och energikrävande. 
Enkla ventilationssystem har lägre investeringskostnader, lägre driftkostnader, längre livstid och 

större driftsäkerhet. Därför är ett enkelt ventilationssystem, som ger bra luftkvalitet och termisk 
komfort, ett bättre alternativ jämfört med mer komplicerade system.9 
 
Termiska krafter och vindkrafter är självdragskrafter som får självdragsventilationen att fungera. 

Termiska krafter uppstår delvis genom differensen i tryck mellan den tyngre (kalla) 
utomhusluften och den lättare (varma) inomhusluften (varm luft stiger uppåt medan kall luft 
sjunker) och delvis genom skorstensverkan (tryckskillnaden på olika höjder). Vindkrafter 

uppkommer genom vindtryck (övertryck och undertryck på olika delar av huset) och genom 
ejektorverkan (sugkrafter som uppstår då vinden passerar över skorstensmynningar). Det är 
temperaturskillnaden mellan inne och ute och höjdskillnaden mellan skorstenstoppen och 
luftintagen som är de avgörande faktorerna som påverkar de termiska krafternas storlek. 

Vindens hastighet och riktning, husets form och storlek och utformningen av 
skorstensmynningar är faktorer som påverkar vindkrafternas storlek.10 Figur 2 visar faktorer som 
påverkar upplevelsen av det termiska klimatet. 

 

                                                 
9
 Byggekologi 1, 1997 

10
 Byggekologi, 2009 
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Figur 3: Lufthygienen påverkas av städning, luft-
fuktighet och statisk elektricitet, såväl som tobaks-
rökning, öppen förbränning, trafikavgaser och industri-
anläggningar. [Källa: Byggekologi 1, 1997] 

 

3.1.1 Problematik 

Det är allt fler som klagar på dålig inomhusluft. Vi har under de senaste decennierna ändrat 
byggmetoder, byggvolymer och byggmaterial vilket har lett till en ökad investering på 
komplicerade installationer. Installationer behöver inte nödvändigtvis vara dyra och 
komplicerade om man noggrant planerar konstruktionen från grund till tak. Om vi försöker ta 

reda på vad som har verkan på inomhusmiljön så kan vi analysera var problematiken finns. 
    Det äldre självdragssystemet ger för samma eller lägre totalkostnad det bästa inomhusklimatet. 

Ventilationssystemen har endast blivit dyrare i takt med att vi inriktat oss på att bygga med 

mindre rumsvolymer, takhöjder och kanalytor som i äldre hus var det som kostade. 
    Vi förutsåg aldrig de biverkningar som skulle komma med de nya ventilationsinstallationerna. 
Många mekaniska ventilationssystem är invecklade och fullgör inte sitt syfte. För att en 
mekanisk installation inte ska fungera dåligt eller upphöra att fungera så måste åtgärder vidtagas, 

såsom skötsel, reparation och byten av delar. Därför bestämmer man sig för nya vägar på 
ventilationsområdet inom miljöanpassat byggande. Där väljs fläktförstärkta eller renodlade 
behovsreglerade självdragssystem framför renodlade mekaniska ventilationssystem. Figur 3 visar 

faktorer som påverkar lufthygienen, en av dessa faktorer är VOC vilket står för Volitile 
Organic Compounds (lättflyktiga organiska föroreningar). 
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Ventilationssystem har oftast något eller några av följande fel11:  

 

 
 

- Fläktar som är trasiga eller avställda, går bakvänt, har brunnit med mera. 

 

- Kanaler som är orena eftersom de aldrig gjorts rent, varför massvis av damm och 

antagligen även mikroorganismer sprids genom tilluften. I kanaler har man upptäckt 
fågelbon med mera. 
 

- Filter som är igensatta eller avlägsnade, dåliga, genomsläppliga, aldrig ersatta med mera. 
 

- Återluft – det förekommer att byggnader går med 100% återluft. 
 

- Tilluft som är igensatt eller saknas. 
 

- Flera ventilationssystem är utan erforderlig basdata för kontroll. 

 

- Skötsel är dålig, instruktioner fattas och inställningar kan vara felaktiga. 

 
 

 
 
Det verkar vara en låg grundkunskap om syftet med ett visst luftflöde eller en viss anläggning 
och därmed kan det ifrågasättas om en konstruktion kan bli bra när själva uppgiften den ska 

lösa är oklar. 
Många ventilationssystem är utformade på ett sätt som gör det omöjligt för de inneboende 

att påverka det. Dessa är oftast även för komplicerade för att fastighetsägare och förvaltare ska 

kunna klara av dem. Eftersom många gått på myten om att man ska hålla fönster stängda så är 
de helt beroende av tekniska system som ofta fungerar dåligt. 

Kostnaden för ventilationssystem låg i början av 1900-talet mellan 5-8% av byggkostnaden, 

under mitten av 1980-talet var det 12-15% och på 1980- och 90-talen kunde det i extrema fall 

gå upp till 25-50% av den totala byggnadskostnaden. 
Årskostnaden för installationer är hög eftersom de har kort livslängd och samtidigt är dyra i 
både drift och underhåll.12  

 
Gammal arkitektur karakteriseras ofta av höga rumshöjder, otätheter kring fönstren och varma 
skorstensstockar från kakelugnar, som tillsammans gör att det blir god ventilation. 
Värmeförlusterna är stora i sådana byggnader, därför är man nu för tiden mer noggrann med att 

täta husen mer ordentligt. Det är i samband med detta då till- och frånluftskanaler lades till i 
många hus. Fram till slutet av 1900-talet var det många som hade självdragsventilation i 
hemmet. Under sommaren kunde de boende insjukna av ”sjuka hus”-syndromet (termen 

kommer från byggnader med dålig luftkvalitet som kunde orsaka, förvärra och sprida många 
symptom) om man inte öppnade fönstren och skapade luftdrag under dagen, eftersom det var 
under natten då ventilationen fungerade när temperaturskillnaden var som störst mellan inne 

                                                 
11

 Byggekologi 1, 1997 
12

 Byggekologi 1, 1997 
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och ute. Det blev värre när självdragsystemen ersattes på 1970- och 80-talet mot mekanisk till- 
och frånluftsventilation. Ventilationen fungerade i den bemärkelsen att luft kom genom 
tilluftskanalerna och ut genom frånluftskanalerna. Fast kanalerna blev lätt smutsiga och förde 

med sig hälsofarliga partiklar. Figur 4 visar kostnadsskillnaden för vardera systemlösning. 
    För att uppnå ett bra inomhusklimat på ett energisnålt och hållbart sätt så måste 
ventilationssystemen tänkas igenom ordentligt vid uppförandet.13 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

3.1.2 Ventilationens funktion 

Det är bra att ha en uppfattning om ventilationens egentliga funktion. Många vet inte att det är 
svårt att bygga täta hus till den grad att syrebrist ska uppstå, så vi ventilerar inte för vårt behov 
av syre. Trots att vi ofta mäter koldioxidhalter så har det inte heller med det att göra eftersom 

vår hälsa inte påverkas nämnvärt av halter upp till 5000 ppm CO2. Anledningen till varför vi 
ventilerar är för att vi vill reglera den relativa luftfuktigheten till 40-60% och transportera bort 

                                                 
13

 Byggekologi, 2009 

Figur 4: Uppställningen visar prisdifferensen i en 4 
våningars anläggning. [Källa: Byggekologi 1, 1997] 
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Figur 6: OLF är en enhet som framtagits av Ole Fanger. 
Figuren visar några vanliga föroreningskällor. [Källa: Bygg-
ekologi, 2009] 

Figur 5: Figuren visar att den optimala luftfuktigheten erhålls vid 40-60%. Ventilationen bör 
därför anpassas efter årstid, mer ventilering på vintern och mindre på sommaren. [Källa: 
Byggekologi 1, 1997] 

överskottsvärme, kroppslukter och emissioner. 14  Figur 5 visar varför den optimala 
luftfuktigheten är mellan 40 och 60%. 

 
I boken (Byggekologi, 2009) uppges att den danske forskaren Ole Fangers studier, om vad som 
förorenar inomhusluften, visar att det är själva ventilationssystemet och tilluftskanalerna som 

förorenar mest. Andra stora föroreningskällor är olämpliga aktiviteter såsom rökning och 
materialens emissioner. Vi kan erhålla bra inomhusluft och ha mindre behov av att ventilera 
om vi bygger med sunda material, undviker rökning inomhus och har ventilationssystem utan 

förorenade tilluftskanaler.15 I figur 6 åskådliggörs faktorer som förorenar inomhusluften. 

                                                 
14

 Byggekologi 1, 1997 
15

 Byggekologi, 2009 
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Figur 7: De viktigaste komfortparametrarna; temperatur och luftfuktighet, är 
beroende av den relativa luftomsättningen och den operativa* temperaturen. 
[Källa: Byggekologi 1, 1997] 

3.1.3 Åtgärder för minska behovet av ventilation 

Med solavskärmning, eleffektiv belysning och värmelagrande material kan vi undvika att få 
värmeöverskott. Med hjälp av vattenhushållning, punktutsug (i duschkabinen eller spiskåpan) 
och fuktbuffrande material kan fuktöverskott minskas. Omsorgsfullt val av material, ytskickt 
och städkemikalier bidrar till att minska kemiska emissioner. Och god hygien, samt blommor 

och gröna växter i rummen, eliminerar kroppslukter.  
    Ventilationen bör behovsanpassas eftersom det vi huvudsakligen vill uppnå är att 
transportera bort överskottsvärme, oönskade lukter och reglera den relativa luftfuktigheten för 

att inte må dåligt. Dessa faktorer påverkas av klimat, väder och årstid samt antal människor i 

lokalen, därför är överskottsvärme i vårt klimat endast ett problem i större faciliteter, såsom 
skolor och kontor, och inte i bostäder. Slutsatsen är att all ventilering utöver den som behövs 
för att transportera bort ovannämnda faktorer är onödig.16 Figur 7 visar att ventilationsbehovet 

kan minimeras bland annat genom att rumstemperaturen hålls mellan 19 och 23°C och 
golvtemperaturen mellan 19 och 26°C. Ventilationsbehovet minimeras när de viktigaste 
komfortparametrarna är uppfyllda. Om dessa regleras som i figur 7 så arbetar 

ventilationssystemet som energieffektivast. Det är väldigt logiskt: Eftersom det inte finns 
överskottsvärme så behöver ingen värme transporteras ut (tilluften kyler ned rummet samtidigt 
som uppvärmningskällan regleras till att upprätthålla värmen). Om tilluften är föruppvärmd så 
blir det lättare för uppvärmningskällan att upprätthålla temperaturen, detta är vad 

energieffektiviseringsprocessen bygger på. Frånluften blir alltså inte varmare än 23°C (19-23°C), 
då behöver frånluftsfläktar inte utföra lika stort arbete. Eftersom den relativa luftfuktigheten är 
40-60% då komfortparametrarna är uppfyllda så finns det heller inget behov av att leda bort 
fukt (badrum är ett undantag). Och eftersom föroreningskällorna är minimerade med de 

uppfyllda komfortparametrarna, god hygien, gröna växter och omsorgsfullt val av 
städkemikalier så är behovet av att föra bort lukter minimal (förutom i köket).  
 

                                                 
16

 Byggekologi, 2009 
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Figur 8a: Radiatorn 
kan placeras på 
motsatt innervägg 
om fönstren har 
låga U-värden* 
(överst på figuren), 
då cirkulerar luften i 
motsatt riktning 
jämfört med om 
radiatorn är mot 
fasad (nederst på 
figuren).  [Källa: 
Byggekologi, 2009.] 

Figur 8b: För 
deplacerande 
ventilation tillförs 
tilluften lågt i 
rummet (nedre 
figuren), medan 
tilluften tillförs 
högt i rummet för 
omblandande 
ventilation 
(översta figuren). 
[Källa: 
Byggekologi, 
2009.] 
 

3.1.4 Luftens omlopp i rummet 

Vid en radiator blir det en uppåtstigande luftström eftersom varm luft är lättare än kall luft och 
har en tendens att stiga uppåt. Vid fönster brukar det bli kallras då kall luft sjunker. För att 
motverka kallraset finns därför oftast en radiator under fönstret. En sådan lösning ger en god 
luftomblandning i rummet eftersom luften rör sig som ett hjul upp vid fasad och ner vid 

motsatt innervägg.  
 
Placeringen av tillufts- och frånluftskanal påverkar hur luftströmmar av olika temperaturer 

blandas, och eftersom denna process tar lång tid så är det viktigt att tillufts- och frånluftskanaler 

inte placeras så att luftomblandningen försvåras. Figur 8a-b visar hur planering av värme- och 
ventilationssystem kan påverka luftrörelserna i rummet. 
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Figur 10: En 
jämförelse av de olika 
ventilationssystemens 
energiförbrukning. 
[Källa: Byggekologi, 
2009] 

Figur 9: Ett vattenburet värmesystem sköts genom 
oljebränning. Badrum och kök har ventilations-
skorsten. [Källa: Byggekologi, 2009.] 

 

3.1.5 Ventilationssystemens utveckling 

På 1950- och 60-talet var självdragsventilation (S-systemet) det vanligaste ventilationssystemet. 
Problemet med detta system var den ojämna ventilationen, ibland ventilerades det för lite och 
ibland för mycket.17 Figur 9 visar hur självdragsventilationen kunde se ut i småhus. 
 

 
Före 1970-talet byggdes husen oftast med stora otätheter så luften passerade in och ut genom 

dessa. Detta kallas för självdragsventilation och innebär att luftomsättningen i sådana hus oftast 
var dålig, särskilt när temperaturskillnaden mellan inne och ute var liten under sommaren och 
det inte fanns drivkraft för luftomsättningen. Dessutom kunde energiförlusterna vara stora, 

särskilt för hus som var belägna i vindutsatta lägen. Figur 10 visar den förbrukade 
energimängden för varje ventilationssystem. 
 

 
Under 1970-talet ville man spara energi genom att man började bygga husen tätare men oftast 
gjordes inget åt ventilationen. Därför har många hus från 70-talet problem med dålig 
luftomsättning, ett dåligt inomhusklimat samt fukt och mögel.   

 
Efter 1970-talet började ventilationssystemen utvecklas. Hus som byggdes på 80-talet och 
framåt har oftast ett mekaniskt frånluftsystem eller till- och frånluftsystem. Inomhusklimatet 
blev bättre i takt med utvecklingen av värmeväxlare och datoriserade styr- och reglersystem.18 

 
På 1960- och 70-talet blev det vanligare med mekanisk frånluftsventilation (F-system). De 
mekaniska systemen fick sitt största genombrott på 80-talet. Med detta kunde en 

minimiventilation garanteras, men det ventilerades för mycket då självdraget och fläkten 
samarbetade och ett annat problem är att buller kunde uppstå från fläktarna. I samband med 
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18
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Figur 11: En illustration av F-systemets 
funktion. [Källa: Byggekologi, 2009.] 

 

Figur 12: Huvudprincipen bakom FTX-

system. [Källa: Byggekologi, 2009.] 

oljeprisökningarna på 70-talet insåg man att systemet var energikrävande. 19  Figur 11 visar 
principen med frånluftsventilation. 
 

 
För att minska energiförbrukningen infördes mekanisk till- och frånluftsventilation med 
värmeväxlare (FTX-system) på 1970- och 80-talet. Förutom att systemen var dyra och 
komplicerade så medförde de många problem: fläktarna bullrade, tilluftskanaler blev smutsiga 

och påverkade luftkvaliteten, nedsmutsade filter påverkade inregleringen av flödena, luftläckage, 
kondens och påfrysning i värmeväxlaren. I slutet av 1980-talet gjorde Boverket en rapport som 
visade att FTX-system sällan lönar sig i småhus.20 Figur 12 visar hur ett FTX-system kunde se 

ut. 
 

 
På 1980- och 90-talet började frånluftsvärmepumpar (FVP-system) bli vanliga. Detta system 
var densamma som frånluftsventilation fast som kompletterades med en värmepump som 

värmde varmvattnet i vattenberedaren med hjälp av värmen från frånluften. Förutom att dessa 
system också var dyra och komplicerade så fanns det miljöskadliga freoner i många av 
värmepumparna.21 Figur 13 visar hur FVP-system kan se ut i småhus. 
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20

 Byggekologi, 2009 
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Figur 13: FVP-systemets strukturella 
uppbyggnad. [Källa: Byggekologi, 2009.] 

 

Figur 14: Enligt en 
norsk 
undersökning har 
folk varit mest 
nöjda med 
fläktförstärkta 
självdragssystem 
och minst nöjda 
med rent 
mekaniska 
ventilationssystem. 
[Källa: Byggekologi, 
2009] 

 
På 1990-talet introducerades fläktförstärkt självdrag. Jämförelsevis med det ursprungliga 
självdragssystemet var skillnaden med det nya självdragssystemet att de var utformade så att 

draget kunde regleras. För att minska överventilation under kalla perioder infördes 
termostatstyrda tilluftsdon och för att tvinga fram ett drag under varma perioder installerades 
fläktar som även kunde användas för att kyla ner byggnaden nattetid (nattkyla) för att få bra 

inomhusklimat under dagen. Sensorer, datorer och dataundercentraler (DUC-ar) användes i 
större byggnader, såsom skolor och kontor, för att styra ventilationsflödet. På så vis kunde 
ventilationen behovsanpassas efter klimat och antal personer. För att självdragsventilation ska 
uppfylla sitt syfte så måste det samverka med byggnaden, och för att det ska ske måste arkitekt 

och ventilationskonsult samarbeta, så att arkitektonisk utformning (såsom rumshöjd, 
rumssammanhang, takutformning, taklanterniner, skorstenar och torn) blir en del av 
ventilationssystemet.22 Figur 14 illustrerar resultatet av en norsk undersökning som visar att 

deltagarna uppskattat det fläktstyrda självdragssystemet mest. 
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Figur 15: 
Ventilationskanaler 
ger inte ett lika bra 
luftutbyte som en 
öppen dörr. [Källa: 
Byggekologi, 2009] 

 
 
 

 

”Nu för tiden är det vanligt med helt mekaniska system och det har varit vanligt i 

årtionden nu medan man förr använde man sig av naturlig ventilation det vill säga 

rena självdragssystem. Det senaste idag är fläktförstärkt självdrag vilket är 

kombinationer av självdrag och mekanik.”  

”FTX- system är tänkt att värma och rena tilluften men i praktiken fungerar det 

inte lika bra som det är tänkt i teorin…”  

[Källa: Byggekologi, 2009] 

 
 
 

I BBR 2008 är det bestämt att ventilationssystem ska utformas för att klara av att förse ett 
ventilationsflöde på minst 0,35 L/s per m2 golvyta. Om ventilationen inom byggnaden är dålig 
så trivs man sämre och kan få koncentrationssvårigheter och sjukdomssymptom, även 
materialen i huset påverkas av luftkvaliteten på sikt och kan leda till ”sjuka hus syndromet”. 

Som grundprincip ska tilluft inkomma till rena utrymmen (vardagsrum och sovrum) och 
frånluft ledas ut från kök och badrum/toalett. Genom värmeåtervinning tags energi tillvara 
genom att värme från frånluften utnyttjas till att värma tilluften.  

    De största förändringarna inom ventilationssektorn åtogs kring 1970-talet, och det kan sägas 
att ventilationen genomgick tre genomslagsperioder före 1970-talet, under 1970-talet och efter 
1970-talet.23 
 

 
BBR (Boverkets byggregler) har satt upp tydliga krav vad gäller inomhusklimat, det finns även 

krav på uppmätning av luftflöden vid nybyggnation. Figur 15 visar hur ett bra luftutbyte kan 

uppnås. 
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3.1.6 Ventilationssystem 

Det finns i allmänhet två lösningar för ventilationssystem. En enkel lösning, som är en 
vidareutvecklad variant av den äldre ”vanliga” ventilationen, samt en utvecklad lösning, som 
omfattar fläktar för både till- och frånluften och oftast även en värmeväxlare som tillvaratar 
värme från frånluften.24 

 
Det är genom frånluften som den största värmeförlusten sker. Den ofrivilliga ventilationen styrs 
av konstruktionens täthet och är, tillsammans med storleken på den avsedda ventilationen och 

mängden värme som återanvänds från frånluften, en avgörande faktor för hur stor den totala 

värmeförlusten är.25 
 

S-system (självdrag) 

Enkla ventilationslösningar är beroende av självdragskrafterna som bygger på differensen i 
temperatur mellan inne- och uteluft. Den varma inomhusluften stiger upp och leds ut genom 

ventilationskanalerna, och ny luft kommer samtidigt in via tilluftsventiler och otätheter. Under 
sommaren är temperaturskillnaden liten och det kan innebära att ventilationen stannar av under 
dagen. Man bör då öppna fönstren för att kompensera för det avstannade självdragssystemet. 

Under vintern fungerar självdragssystemet som bäst, men det går åt mycket energi för att värma 
upp luften som träder in genom otätheterna. Man kan täta lite extra för att minska mängden 
kall luft som kommer in, men man får vara försiktig med att inte täta för mycket eftersom det 
kan försvåra ventilationen. Det finns risk för att inomhusklimatet blir dåligt om ventilationen 

blir för låg.26    

 
Ventilationsbehovet är som störst under sommaren, det är därför olägligt att det är just då 
ventilationen inte fungerar. Man kan åtgärda detta genom att installera en temperaturstyrd fläkt. 

Denna går igång när utomhustemperaturen blir för hög för att självdragssystemet ska fungera 
självgående. För att minska behovet av större åtgärder, för fläktstyrda system som kräver 
utrymme och energi, kan man utnyttja lösningar för förstärkning och styrning av existerande 
självdragssystem. Det ger brukarna frihet att anpassa ventilationen efter det upplevda behovet. 

    För att fläkten inte ska vara igång när det inte behövs kan man installera ett tryck och 

temperaturstyrt system. Det finns också fönsterlister, för system som tar in sin luft genom 
otätheter kring fönster, som minskar upplevelsen av drag genom att diffusera luftflödet.27 
 

Självdragssystem förekommer sällan bland de hus som idag är i bruk, det är oftast äldre småhus 
som kan ha kvar självdragssystem som ventilationsmetod. 
 

Systemets funktionalitet påverkas mycket av hur hushållet brukas. Ventilationen fungerar till 
exempel bättre om murstocken hålls varm. Därför kan ventilationens verkningsgrad försämras 
om man övergår till fjärrvärme eller värmepump och murstocken inte längre hålls varm. Man 
kan även få problem med fukt och undermåligt inomhusklimat. 

 
Fördelen med självdragsventilation är oberoendet av el, det fungerar även vid strömavbrott. 
Självdragsventilationen fungerar bättre ju högre avståndet är mellan intaget av den kalla 
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uteluften och uttaget av den varma inneluften, därför är det inte optimalt med 
självdragsventilation i enplanshus. 
 

En nackdel är att över- och undertryck i självdragssystem kan ge fuktproblem.28 
 

FFS-system (fläktförstärkt självdrag) 

FFS-systemet kan fungera både som ett S-system och ett F-system. FFS-systemet är ett vanligt 
självdragssystem som är utrustat med fläktar som går igång när luftväxlingen i huset är 

otillräckligt. Det är vanligt att självdrag förstärks av fläktar. Dessa ansluts mekaniskt när 
ventilationen är som svagast under sommaren, på grund av att temperaturskillnaden mellan 
inomhus- och utomhusluften är för låg för att självdraget ska fungera. På vintern stängs 
tilluftsventilerna och begränsar luftflödet när det blir för kallt. Detta för att FFS-system, på 

grund av dåligt utförande och integrering, kan framkalla oönskat drag. 

 

F-system (frånluftsventilation) 

Frånluftsventilation är vanligt förekommande i befintliga och nybyggda hus. Principer bakom 
detta system går ut på att skapa undertryck i huset genom att driva ut luft med en frånluftsfläkt. 
I samband med undertrycket kommer färsk luft in genom tilluftsventilerna och otätheter i 

konstruktionen. För att tilluftsventilerna inte ska sätta igen är det viktigt att inte täta för mycket. 
Systemet kan kompletteras med en värmepump som tillvaratar frånluftens värme för 
uppvärmning av vatten. 

  
Tilluftsventilerna ligger oftast i förbindelse till radiatorer, vanligen ovan fönster. Luften måste 
kunna cirkulera i huset, därför är det viktigt att det finns utrymme för luftpassage över 
och/eller under dörrar.  

 

FVP-system (frånluftsventilation med värmepump) 

Ett FVP-system fungerar precis som ett vanligt F-system, skillnaden är att FVP-systemet tar 

tillvara på frånluftsvärmen. En värmepump tar, med hjälp av en förångardel placerad i 
frånluftskanalen, tillvara på värmen som sedan utnyttjas till att värma upp tappvarmvatten 

och/eller försörja det vattenburna värmesystemet. 
 

FT-system (balanserad ventilation) 

Balanserad ventilation innebär att både till- och frånluften drivs av fläktar. Systemet påverkas 
inte av höjdskillnaden mellan till- och frånluftskanalerna. Det är ett system som finns i många 
hus. 

 
Med detta system kan man täta konstruktionen mycket mer än vad man kan göra med ett 
självdrags- eller frånluftssystem, eftersom man inte behöver ta in luft genom otätheterna. Med 
denna typ av ventilation kan man själv bestämma vilken luftmängd som ska tillföras byggnaden, 

man behöver heller inte bekymra sig över att vind ska orsaka drag i tilluftsventiler. 
Ventilationen kan anpassas efter antal personer och upplevt behov. 
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FTX-system (balanserad ventilation med värmeväxlare)  

FTX-system är liksom FT-system en balanserad ventilation, fläktar styr både till- och frånluften. 
Skillnaden är att FTX-system är utvecklade för att kunna användas i kombination med 
värmeväxlare. Värmeväxlarna är svåra att sköta och förstå sig på och får därför sällan det 

underhåll som krävs. Av den anledningen samlar systemets långa ventilationsledningar ofta 
damm och utsätts för angrepp från mikroorganismer och mögel. Värmeväxlarna kan även av 
skada, felmontering eller glapp börja läcka och på så vis blandas uteluften med inneluften och 

värmeväxlarens funktion går förlorad.29 
 
FTX-system är det vanligaste ventilationssystemet bland dagens hus. Det populära med detta 
system är att frånluftens värme utnyttjas till att värma upp tilluften genom värmeväxlaren. Detta 

ger ett energisparande på 50-80 procent jämfört med om värmen från frånluften inte hade 
utnyttjats. En annan fördel är att ett FTX-system fungerar oavsett väderförhållanden. FTX-
systemet är väldigt mottagligt för smuts. För att systemet ska fungera optimalt måste fläktar, 

ventiler, ventilationsaggregat och kanaler rengöras regelbundet. Filter måste bytas regelbundet 
och man bör se till att systemet fungerar som det ska. Systemet kräver mycket underhåll och 
medför en risk för buller. 
 

3.1.7 Ventilationssystemets principiella uppbyggnad  

Ventilationssystem har i regel en likartad struktur i de flesta byggnaderna. De innehåller i 

allmänhet ett luftbehandlingsaggregat, kanalsystem och luftdon. Systemen är bundna till de 
olika inomhusmiljökraven som måste följas.  
 

Tills utomhusluften kommit in till byggnaden genomgår det, för system med tilluftskanaler 
(FT- och FTX-system), flera olika etapper. De komponenter som kommer att överblickas är; 
galler, spjäll, filter, luftvärmare/luftkylare, fuktare/avfuktare, fläktar, värmeåtervinningsaggregat, 
kanaler och ljuddämpare. 

 

Galler  

För att motverka att smuts och insekter tar sig in i kanalerna så brukar luftintagen vara försedda 
med ett galler. Vinklade skenor i anslutning till gallret skyddar mot fuktinsläpp från regn och 
snö, är det är ventilationssystemens skydd mot yttre föroreningar. 
    Placeringen på gallret och luftintaget bör inbegripa möjligheten till luftinsläpp vid 

kortslutning och annat driftstopp av systemet. Placeringen ska hindra införsel av rök, regn, 
bilavgaser och annan förorening till systemet.30 
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Spjäll  

Spjäll finns i olika varianter, betydelsefullast är intags-, injustering-, avstängnings-, blandnings- 
och brandspjäll. Med ett spjäll ska trycket dämpas och luftflödena justeras. Intagsspjäll reglerar 
uteluftsflödets öppning. Ett injusteringsspjäll är till för att framkalla önskade luftflöden i 
systemet. Brandspjäll, som finns i olika klasser anpassade efter gällande brandklasser, är till för 

stängning av bestämda ventilationskanaler vid brand.31 
 

Filter (luftrenare) 

Med filter avses systemets luftrenare. Filtrets funktion är att sålla bort bakterier och andra 
föroreningar. För att skydda inomhusluften från hälsofarliga partiklar filtreras både till- och 

frånluften i flera omgångar. Detta ingrepp skyddar även aggregat, som värmeväxlare och batteri, 
från föroreningar. Frånluften filtreras inte endast för att värna om luften i värmeväxlare, utan 
även för miljövänligheten. Tryckfallet över filtren ökar proportionellt med smutsen som filtren 
samlar. För att tryckfallet inte ska bli för stort måste filtren ersättas allteftersom. En konsekvens, 

förutom att filtren tappar sitt syfte efter ett tag, är att fläktarna får arbeta allt mer. Förutom 
rekommendationer på när och hur ofta filtren behöver renas eller ersättas, brukar även en 
tryckvakt finnas inmonterad. Tryckvakten varnar när tryckfallet blir för stort och då det blir 

dags att åtgärda de smutsiga filtren.32 
 

Luftvärmare/Luftkylare  

Tilluftstemperaturen behöver regleras efter behov, detta sker med hjälp av ett batteri med olika 
funktioner. Batterier i ventilationssystem kan fungera som kyl-, värme- och kombibatterier. 
Batterier innehåller rör med flänsar. Rörledningarna innehåller vanligtvis ett strömmande 

medium, varmvatten används mest frekvent. Tilluften i värmebatteriet passerar ett filter som 
motverkar igensättning, därefter leds luften vinkelrätt mot längdaxeln för att komma i kontakt 
med de heta lamellerna och värmas upp.  

    För att förhindra att värmebatteriet fryser sönder regleras vattenhastigheten i batteriets 
rörledningar. Vid laminärt flöde finns risk att rören fryser sönder, för att undvika stillastående 
vatten är det viktigt att hålla hög vattenhastigheten i rörledningarna. Kylning av tilluften sker 
med luftkylare, värmeöverföringsytan för en luftkylare är betydligt mycket större jämfört med 

en luftvärmare. Eftersom risk för kondens i systemet är påtaglig används en stor kondensator 
för att ta hand om den fuktiga luften.33 
 

Fuktare/Avfuktare  

Luftfuktare används för att öka luftens vatteninnehåll. Då den strömmande luften kommer i 
kontakt med vatten eller ånga som får rinna över stora ytor sker en slags reglerad kondensation. 

Luftfuktning är ovanligt i Sverige då det är kostsamt och kan skapa en risk för ökad 
bakterietillväxt, som kan leda till sjukdomsspridning. Luftfuktare används därför bara i speciella 
anläggningar där det anses nödvändigt, tillexempel i ångbastu.  
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Figur 16: Illustration av rekuperativ 

och regenerativ värmeväxling [Källa: 

Installationsteknik, 2007.] 

Avfuktare är desto vanligare och används då luftfuktigheten behöver reduceras. Vanligast 
förekommande metod är att kyla luften under dess daggpunkt så att luften kondenserar och 
därefter värma den till önskad temperatur i en luftvärmare.34 

 

Fläktar  

Med hjälp av fläktar underlättas transporten av luft. Förutom friktion mot kanalvägarna, skapar 
även krökningarna i kanalledningen ett luftmotstånd och högre tryckfall. Fläktarnas uppgift är 
att neutralisera detta tryckfall och bearbeta luftmotståndet genom att öka luftrörelsernas 

hastighet i kanalerna. För att inte interferera med de övriga delarna av lufttransporten, genom 
ledningarna, så anordnas fläkten i normala fall sist i aggregatet. Eftersom en fläkt inte är blyg 
vad gäller elkonsumtion så är det viktigt att lägga lite extra tid på att välja en lämplig fläkt för 
att denna ska passa in med det övriga systemets storlek och behov.35

  

 

Värmeåtervinningsaggregat  

Processerna ovan som behandlar tilluften är energikrävande. För att decimera energibehovet 

används värmeåtervinningsaggregat som kan återvinna värmen ur frånluften. Eftersom 
värmeåtervinning inte enbart räcker till för att komma upp i önskad tilluftstemperatur vid låga 
utomhustemperaturer används även ett eftervärmningsbatteri. 
 

Återluft 
Tillvaratagande av återluften har termiska och ekonomiska fördelar. Metoden går ut på att 
blanda frånluft och tilluft, på så vis höjs temperaturen för tilluften. Eftersom systemet inte har 

någon utpräglad luftreningsmetod så återförs även föroreningarna, tekniken används därför 
mycket sällan. Detta system är förbjudet att använda i det flesta typer av lokaler på grund av 
dess hälsovådliga följder.36 
 

Värmeväxling 
Värmeväxling innebär värmeöverföring mellan olika ytor. Som figur 16 visar kan värmen 
strömma genom en värmeväxlande yta i så kallade rekuperativ värmeväxling. Regenerativ 

värmeväxling innebär däremot att värmeväxlingen sker med ojämn värmeöverföring genom att 
ett material omväxlande värms och kyls.  
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Figur 17: Den roterande värmeväxlarens 

funktion. [Källa: Installationsteknik, 2007] 

 
 
 

 
Roterande värmeväxlare 
Roterande värmeväxlare innebär regenerativ värmeväxling och består av parallella från- 

och tilluftskanaler som genom en rotor leder varm- och kalluft växelvis och minskar 
temperaturskillnaden genom överföring av värme och kyla. Figur 17 ger en illustration 
över detta. Temperaturverkningsgraden kan vara upp till 85 % för en roterande 

värmeväxlare. Beroende på årstid kan man reglera verkningsgraden genom att sänka 

varvtalet på rotorn, exempelvis under våren då tilluften inte behöver värmas lika 
mycket som vintertid.  
    Tyvärr så skapar roterande värmeväxlare en risk för luktöverföring. Det vill säga att 

odörer från frånluften följer med genom rotorn till tilluften. 
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Figur 18: Batterivärmeväxlarens funktion. 

[Källa: Installationsteknik, 2007] 

 

Figur 19: Principen bakom plattvärmeväxlare. 

[Källa: Installationsteknik, 2007] 

 

 

 
Batterivärmeväxlare 
Batterivärmeväxlare innebär rekuperativ värmeväxling mellan två sammankopplade 

batterier, ett i tilluftskanalen och ett i frånluftskanalen, se figur 18. Vatten strömmar 
mellan batterierna och upptar värme från frånluften och avger värme till tilluften. Ur 
hygienisk synpunkt är detta ett säkert alternativ då ingen direktkontakt mellan till- och 

frånluft uppstår även vid haveri. Systemet kan även användas för att sätta in återvinning 
i FT-system.  
 

 

 
Plattvärmeväxlare 
Som figur 19 visar så är en plattvärmeväxlare uppbyggd av plåtar som lagts ihop så att 
tilluften och frånluften passerar varannan kanal vinkelrätt från varandra. 

Verkningsgraden är ca 70 % och ingen överföring av fukt förekommer då in- och 
utflödena inte heller har någon direkt kontakt med varandra.  
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Figur 20:  P = tryck 
 
 Tilluft genom fasad 
 Frånluft genom kanal 
 
 
 
 Tilluft genom tilluftskammare 
 Frånluft genom fasad 
 
 
 
 

 Tilluft genom tilluftskammare 
 Frånluft genom kanal 
 
[Källa: Byggekologi, 2009] 

Kanalsystemet  

Kanalerna leder luften till och från olika rum. För att få ett så litet tryckfall som möjligt bör 
cylindriska kanaler, så kallade spirorör, väljas framför rektangulära. Rektangulära brukar 
användas när man försöker spara plats. Tvärsnittsytan, för att leda samma mängd luft med 
samma tryckfall, blir mindre för en cirkulär kanal jämfört med en rektangulär. Dessutom är det 

lägre investeringskostnader för cirkulära kanaler med samma luftflöde och samma tryckfall som 
för rektangulära kanaler. Det är oftast galvaniserad tunnplåt som används till produktionen av 
kanalerna eftersom det både är ett billigt och brandsäkert alternativ, men även andra material 

utnyttjas beroende på systemets krav och kanalens placering.37
  

 

Ljuddämpare  

Ljuddämpning är en väsentlig del inom ventilationssystem. Eftersom man på många sätt arbetar 
med att minska buller som ventilationssystem kan ge upphov till så tillämpar man många 
faktorer som för ner ljudnivån från systemen. Exempelvis arbetas det flitigt med att isolera 
kanalerna på bästa sätt. Bland annat är fläktar en av de stora bullerkällorna. En eller flera 

ljuddämpare placeras strategiskt på rätt plats i ventilationssystemet där de ger den bästa effekten.  

 
 

3.1.8 Metoder att gottgöra för överdriven samt undermålig ventilation 

Termiska krafter genereras lika mycket av temperaturskillnaden som skorstenshöjden. 
Självdragskrafter erhålls oftast genom vindkrafterna. Med tillräckligt stora kanalytor är det inte 

svårt att skapa tillräckliga luftflöden, det krävs däremot skicklighet att reglera ventilationen så 
att den blir behovsanpassad. Överventilation som uppkommer av vind- och termikkrafter 
under vintern måste begränsas liksom underventilation under varma sommardagar måste 

kompenseras genom, jordledningar, nattventilation och andra metoder av ”passiv kylning” som 
korsdrag, öppna fönster och taklanterniner. 
 

Olika sätt att inrätta självdragssystem 

Oftast blir det bättre drag i bottenvåningen 
än i övervåningen. Detta är ett problem 

med självdragsventilation. Med en tillufts-
kammare i källaren kan tilluften ledas till 
respektive våning med hjälp av tilluftskanal. 
På detta vis uppnås ett jämnare drag i hela 

huset. Figur 20 visar hur trycket fördelas 
längs med höjden i ett trevåningshus 
beroende på till- och frånluftens passage. 
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3.2 Värme 

3.2.1 Värmesystemens utveckling 

Antikens Rom experimenterade med golvvärme i hus och badanläggningar. Metoden baserade 
på att en eldstad värmde luft som i sin tur fick passera genom tomrum under golvet och i vissa 
fall även genom rör i väggar.38 Kineser har sedan länge också insett njutningen med att gå 

barfota på ett varmt golv. Och arkeologer har upptäckt att det i Sverige har funnits 
konstruktioner med golvvärme från stenålderns Lappland.39 
 
Tekniken har visserligen utvecklats fast principen är densamma, att värma ett hus och göra det 

behagligt för de inneboende.  
 

3.2.2 Allmän historia 

Före 70-talets oljekris så har byggnormerna i princip endast reglerat U-värden* på de enskilda 
byggnadselementen samt ställt krav på lufttäthet. Med hjälp av relativt simpla kalkyler så har 

man kunnat kolla att komponenternas värmeledningskoefficient motsvarar befintliga krav. Men 
man har ofta inte sett till att kontrollera om lufttätheten klarar av kraven, och det har saknats 
påtagliga regler på hur man behandlar köldbryggors inverkan. 
 

För att kunna döma ifall ett hus innehar de erforderliga egenskaperna som efterfrågas krävs en 
hög sakkännedom, och landets kvalificerade tillgångar som kan utföra nödvändiga inspektioner 
är ytterst få. Det har därför varit en relativ omöjlighet för fastighetsägarna att undersöka 

fastigheten för att se om energihushållningskraven uppfylls. Beställaren har enligt plan- och 
bygglagen skyldigheter om att se till att byggnaden klarar av de krav som framgår av 
bygglagarna. Men det har förekommit att beställare snålat med budgeten och struntat att visa 
om kraven på energiförbrukning uppfylls.40 

 

3.2.3 Direktelvärmda småhus 

Till en följd av oljekrisen 1973/74 påbörjades en reform från olja till att mesta dels bestå  av el 
för uppvärmning. Det var då starten till beroendet av el startade, med direktvärmande el. 
Direktvärmande el gick till att bli nästintill bli det uteslutande sättet att värma alla nya småhus 
som byggdes under fortsättningen under 70-talet. Svenska småhus bytte sitt oljeberoende till 

elberoende och denna utveckling välkomnades av staten. 
 
Striktare regler för värmehushållning av direktelvärmda småhus kom inte föränn 1984 som en 

direkt följd av folkomröstningen om kärnkraften 1980. Värmeutgången bedömdes att ha 
minskat med ca 40% till följd av de nya reglerna.41 
 

                                                 
38

 viivilla.se 
39

 kakelplatta.se 
40

 Byggvägledning. 8, 2009 
41

 Byggvägledning. 8, 2009 
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3.2.4 Lufttäthets- och luftkvalitetskrav 

Fram tills idag har kravnivån för lufttäthet nästan varit helt oförändrad. Man har emellertid 
ändrat kravformuleringen ifrån, luftomsättning/h för hela byggnaden vid 50 Pa tryckskillnad 
mellan inne- och ute-luften, till, luftläkning i l/s per m² omslutningsarea (väggar, tak och golv) 
vid 50 Pa lufttrycksskillnad mellan inne- och uteluften. Enkelt uttryckt har man gått ifrån, att 

ange genomsnittlig luftläkning för hela byggnaden, till, luftläkning per m² omslutningsarea. 
Som ger en betydligt jämnare täthet på byggnader. Som en följd av dessa krav installeras oftast 
en fläktstyrd ventilation vilket i sin tur ger en bättre luftkvalitet. Dock händer det att i flertalet 

lufttäta småhus byggdes utan fläktstyrd ventilation då de inte var bundna till dessa krav. Detta 

har medfört att man inte fått tillräcklig luftkvalitet på grund av ett för litet flöde av uteluften. 
Med detta faktum har man sedan tidigare alltid installerat fläktstyrd ventilation i kontorslokaler, 
skolor och liknande miljöer. 

 
Kraven för luftkvalitet anges i regel som krav för minsta tilluftsflödet av uteluften. Det har även 
ställts krav på årliga medelvärden av radonhalter samt maximala rekommendationsvärden av 

koldioxid och koloxid. 1978 bestämde man kraven för luftkvalitet i bostäder, med regeln att 
minsta luftflödena skulle motsvara de högsta tillåtna luftflödeskraven utifrån 
energihushållningssynpunkt. Man valde detta för att bevara värmen i husen, men insåg inte att 
detta skulle leda till att många hus inte fick tillräcklig ventilation och man fick en sämre 

luftkvalitet. Man insåg snart att det inte var något lämpligt krav, och 1988 tillät man större 
uteluftsflöde och i vissa fall höjdes minimikraven för ventilation för att uppnå en bättrad 
luftkvalitet. 
 

1978 infördes för första gången krav på lufttäthet. Tack vare det nya kravet på lufttäthet 
byggdes hus betydligt bättre än tidigare. Det hade sin grund i att det krävdes noggranna 
arbetsutföranden och konstruktionsdetaljer för att möta lufttäthetskraven. 42 

 

3.2.5 Värmeisolering 

Ända till oljekrisen vid 1973 har byggreglerna varit bristfälliga och endast innehållit 
värmeisoleringskrav i form av uppställda U-värden* för diverse byggnadselement som dörrar, 

fönster, tak, golv och väggar. Kraven ställdes upp för att förbättra levnadsstandarden. De 
vetenskapliga debatten om konsekvenser för ekologin fick aldrig genomslag, det var istället 

statens låneregler som uppmuntrade bättre värmeisolering. Därigenom hade lånereglerna en 
stark inverkan på konstruktionens utformning, medan debatterna om konsekvenserna för 
naturen knappt hördes. 

 
Den första byggregeln som kom att ha ett stort inflytande för energihushållningen i bostäder 
sammanställdes inte förrän efter oljekrisen. Regeln trädde inte i kraft förrän 1978 och har 
alltefter varit en styrande faktor för värmeanvändningen. Förutom kraven på byggelementens 

värmeisoleringsförmåga så var även fönstrens area definierade. En omfördelningsberäkning blev 
sanktionerad och innebar att de hopräknade energiförlusterna skulle godkännas, därigenom 
kunde ett element isoleras väl medan ett annat kunde ha sämre isolering. Reglerna utvecklades 

i SBN 80 (Svensk Byggnorm) och gav fina utsikter för nya tekniska lösningar. En 
referensbyggnad framställdes för att vid nybyggnation användas som referensram. Man räknade 
fram värden på referensbyggnadens värmebehov, då det uppförts med minimikraven på 
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byggnadsdelarna, och satte utifrån det en gräns på maximala värmebehovet för andra byggnader. 
Detta medgav större potentialer för byggandet, men friheten att välja bland ett större sortiment 
material och tekniska lösningar innebar att uppvärmningsbehovet fortfarande inte fick överstiga 

det framräknade värdet för referensbyggnaden. 
 
1988 infördes en annorlunda metod att räkna ut tillåtna värmeförluster i NR 

(Nybyggnadsreglerna). Det blev lite hårdare krav på värmeisoleringsförmågan för varje enskild 
byggnadsdel och en bestämmelse för hela byggnadens maximala värmeledningskoefficient (U-
värde*) utfärdades. Detta bidrog till att man isolerade där man kunde tjäna mest pengar, 

exempelvis så prioriterades vindbjälklag framför ytterväggar. Man fick även större makt över 

arkitekturutformningen då begränsningen av fönstrens area dämpades. 
 
Kraven på värmeisolering har knappt ändrats sedan 1988. Det har varit på grund av nya 

beräkningsmetoder som introducerats som internationell standard då ändringar har tagits vid. 
 
Byggreglerna uppmuntrar idag en ökad användning av naturlig energi, exempelvis genom 
vindkraftverk, värmepumpar och solfångare. Systemen är dock inte fullt utvecklade än och 

används endast av ett fåtal. Av de nämnda så har värmepumpar i dagsläget den bästa 
verkningsgraden och är av naturliga skäl även det som förekommer mest. 
 
Krav på husets specifika energianvändning finns än idag, och mäts i kWh/m² och år. Den 

genomsnittliga värmeledningskoefficienten för byggnaden i sin helhet är också reglerat av 
befintliga bestämmelser, liksom reglerna som lanserades 1988.43 
 

Gällande krav från Boverkets byggregler (BBR) finns att ladda ned gratis från boverkets 
hemsida www.boverket.se. Sidan innehåller, förutom information om byggregler, även 
vägledning. PBL kunskapsbanken är den första vägledning boverket publicerat för webben, 
detta skedde den 2 maj 2011 men boverket planerar att under året släppa fler vägledningar för 

bland annat deras byggregler. 
 

3.2.6 Värmeåtervinning  

1978 lanserades krav på återvinning av frånluftens värme. Detta gällde endast lokaler och 
flerbostadshus fram till 1988 då kraven ändrades för att inkludera även småhus och krav på 

energieffektivitet. Frånluftsvärmepumpar och värmeväxlare blev allt trendigare som resultat av 
detta. Värmeåtgången för husens uppvärmning har minskat ordentligt tack vare 
värmeåtervinningen men driften av dessa apparaturer har bidragit till en ökad elkonsumtion. 
 

Fram till decennieskiftet 1970/80-talet var värmeåtervinning inte vanligt i lokaler och 
flerbostadshus utan användes oftast i småhus. Anledningen ligger bakom fjärrvärmen som, allt 
mer framställs av förnybara bränslen, anlagts i de flesta städerna. Krav på värmeåtervinning 

ansågs opassande om byggnaden värmdes upp av fjärrvärme, eftersom värmeåtervinning 
medförde högre elkonsumtion. Det blev allt vanligare med undantag från regeln om 
värmeåtervinning och 1994 introducerades ett allmängiltigt förbehåll från regeln om det kunde 
styrkas att värmen inte framställdes huvudsakligen av torv, gas, kol, olja och fullständigt eller 

endels av el. Den allmänna uppfattningen har varit att värmeåtervinning inte behövs om 
fjärrvärmen framställs med minst 51 % förnybara bränslen. Detta har lett till att hus som 
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färdigställts kring 90-talet, och haft tillgång till fjärrvärme, sällan har värmeåtervinning. I alla 
typer av byggnader började man inse vinningen med värmeåtervinning och det blev allt 
vanligare efter 90-talets senare hälft och framåt.44 

 

3.2.7 Uppvärmningsmetoder 

En byggnad kan värmas upp genom konvektions- och strålningsvärme. Elementen som kan 
utnyttjas är gas (luft), vätska (vatten), elektricitet och eld (eldstad). 
 

Bland de första värmesystem som svenska småhusen använde sig av var strålningsvärme från 
enskilda eldstäder med biobränsle. Det var inte förrän under början av 1900-talet som man 
började övergå till självcirkulerande vattenburna värmesystem. Som tidigare nämnt började 
dessa under mitten av seklet drivas med hjälp av olja som helt blev den dominerande 

energikällan under 60-talet. Till en följd av oljekrisen, under mitten av 70-talet, började man 
övergå till elenergi och använda sig av direktvärmande el. Samtidigt väcktes intresset för 
alternativa energikällor och det satsades allt mer på att utveckla dessa. I dagsläget är vattenburen 

värme ett vanligt uppvärmningsalternativ bland nybyggda hus dock med en uppsjö av olika 
energikällor. 
    Man eftersträvar ett behagligt inomhusklimat samtidigt som man vill vara skonsam mot 
miljön, därför fortsätter vi idag leta efter nya metoder som kan gynna detta mål.  

 
Som uppvärmningsalternativ bland Sveriges småhus är det idag vanligast med vattenburna 
system med radiatorer. Anledningen till detta är att det är ett smidigt och användarvänligt 
system som fördelaktigt kan kombineras med alternativa energikällor som solfångare och 

värmepumpar. 
    Det vattenburna systemet kan delas upp i två kategorier, hög- respektive 
lågtemperatursystem. Det är oftast i äldre hus, från perioden före 1984, som har 

högtemperatursystem med cirka 80 grader ut från pannan. I hus som byggts från 1984 finns 
lågtemperatursystem, som arbetar med ungefär 55 grader. Vattenburet golvvärmesystem är ett 
typiskt lågtemperatursystem. 
 

För att hålla en önskad och jämn temperatur i olika delar av bostaden är det viktigt att ha ett 

välfungerande styr- och reglersystem. Termostater (givare) vid radiatorer och termostater som 
man har inomhus eller utomhus (innegivare respektive utegivare) är exempel på reglersystem. 

Dessa har omedelbar förbindelse med byggnadens värmekälla. Energiförbrukningen ökar med 5 
procent för varje grad av temperaturökning över 20 graders strecket, därför är det viktigt att 
kontrollera att termostaten inte är trasig eftersom det kan orsaka ett överflödigt 
energikonsumerande. 

 
Utöver vattenburen värme så är det även vanligt förekommande med direktvärmande el i 
svenska bostäder. Jämfört med vattenburen värme så kan temperaturen anpassas enklare och 

snabbare med direktvärmande el. Detta är till nytta när temperaturen ökar hastigt, exempelvis 
på grund av solinstrålning. Det är då viktigt att reglersystemet fungerar väl genom att vara 
känsligt, och hastigt kunna anpassa värmen.45 
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Luftburet distributionssystem förekommer inte lika frekvent som ovanstående värmesystem. 
Luftvärme distribueras genom existerande ventilationssystem. Oftast är det 
ventilationssystemens värmeväxlare som ger en del luftvärme, men renodlade luftvärmesystem, 

genom luftvärmepump eller panna, förekommer sällan.46 
 
För att värna om miljön måste vi avveckla oss från fossila bränslen och kärnkraftsel, och lära oss 

att utnyttja förnyelsebara energikällor som biobränslen, vattenkraft, vindkraft och solenergi.47 
 
Oftast kan man kombinera en alternativ energikälla som komplement till den befintliga 

energikällan. På detta vis kan man spara mycket energi och få mindre räkningar, fast det 

innebär även en investeringskostnad. Vilken sorts naturlig energi man bör ta tillvara på styrs 
mycket av vilka de grundläggande förutsättningarna är för detta. Om ett hus är beläget i ett 
vindutsatt läge så kan det av naturlig anledning vara ett smart alternativ att installera ett litet 

vindkraftverk eller en elgenererande vindsnurra. 
 

3.2.8 Värmesystem  

Med ett vattenburet system använder man sig av en ackumulatortank för att värma upp och 
lagra värme i vattnet. Med ackumulatortanken har man fördelen att kunna ha olika energikällor 
samtidigt och därmed dra ner på energikostnaden. Det går även att koppla en slavtank* ifall 

behovet av större lagringsvolymer skulle finnas. 
För småhus bör man använda sig av ett lågflödessystem som har en mycket lägre 
framledningstemperatur och högre temperaturdifferenser, tillskillnad från högflödessystem där 
returtemperaturen inte skiljer sig avsevärt. Ett annat argument för lågflödessystem är att det är 

tyst och regleras väldigt snabbt.48 
 
Som figur 21 visar så behövs det en stor yta som med ett lågtemperatursystem strålar värme från 

sidan för att idealvärme ska uppnås. Det bör vara något varmare vid fötterna och snäppet 
svalare kring huvudhöjd. Figuren visar värmefördelningen som olika uppvärmningsmetoder ger 
upphov till. 
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Figur 21: Rummets temperaturfördelning påverkas av uppvärmningsmetoden.  
(Y-led: rumshöjd och X-led: temperatur). [Källa: Byggekologi, 2009] 

 

 

 

 

 

 

 

Radiator 

Alla radiatorer avger värme via konvektion och strålningsvärme. Radiatorerna kan delas in i tre 
varianter; platta radiatorer, konvektorer och rörradiatorer. Huvudskillnaden mellan dessa är 
fördelningen mellan mängden värme som avges genom konvektion respektive strålning. I figur 

22 illustreras hur konvektionsvärmen sprids. Konvektorer avger mellan 20 – 30% strålnings-
värme, medan rörradiatorer ger 40% och platta radiatorer 60%. Platta radiatorer är, på grund av 
sin lätthet, lilla volym och regleringshastighet, energieffektivast.49 
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Figur 23: Temperaturen 
från väggarna har, i 
jämförelse med 
luftvärme, ett starkare 
inflytande på hur 
rumstemperaturen 
upplevs. Ett kallt rum 
med varma väggar 
upplevs behagligare än 
ett varmt rum med kalla 
väggar. [Källa: 
Byggekologi, 2009] 

Figur 22: Konvektionsvärme är uppvärmd luft 
som sprids ut i rummet. En radiator, som 
utformas för att ge mer konvektionsvärme än 
strålningsvärme, kallas för konvektor.[Källa: 
Byggekologi 3, 1997] 

 

Listvärme 

Listvärme är ganska sällsynt i Sverige. De två varianterna är; platta golvlistliknande metallister 
och långa lamellrörsradiatorer längs väggsocklarna.50 
 

Väggvärme 

Den metod som är energieffektivast och mest lättreglerat är väggvärmesystem i lätta 

innerväggar av gipsskivor. Tunga ytterväggar, som är välisolerade på utsidan och där värmerör 
putsas in i en lerputs på väggens insida, ska ge den behagligaste värmen. Rören behöver inte 
placeras alldeles nära varandra eftersom värmen fördelas jämnt och relativt långt i leran.51 Figur 
23 visar att det inte är själva lufttemperaturen som är den viktigaste faktorn för komfort. Enligt 

figuren är det varma väggar som ger en känsla av välbehag. 
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Figur 24: Eldstäder ger direkt strålningsvärme. 
Strålningsvärme ger en omedelbar effekt, 
jämfört med konvektionsvärme. [Källa: 
Byggekologi 3, 1997] 

 

Fastbränslebaserat uppvärmningssystem 

Fastbränslebaserade uppvärmningssystem, som kamin eller kakelugn, måste vid inmontering i 
tätort först miljögodkännas för att uteluften inte ska förorenas av miljö- och hälsofarliga 
partiklar. Det är mer ekonomiskt och miljövänligt att anordna en gemensam värmestation, 
eftersom bränningsvillkoren och reningseffekten på rökgasen optimeras. Det blir också enklare 

att ta hand om resterna vid större byggnader.52 
    Som figur 24 visar så ger strålningsvärme, från ugnar, en behaglig upplevelse som man direkt 
känner av.  

 

Golvvärmesystem 

Golvvärmesystem arbetar i låga temperaturer och kan med fördel kombineras med andra 
energikällor, som solfångare, vind- och vattenkraft eller någon typ av värmepump. 
Lågtemperatursystemet bidrar till en enhetlig innetemperatur, medan andra värmesystem ger 

högre temperatur vid takhöjd. Innetemperaturen upplevs 2-3 grader högre med 

golvvärmesystem. Dessa omständigheter gör att man sparar på cirka 15 procent av 
energiförbrukningen jämfört med radiatorsystem. Man får ungefär 18 grader i brösthöjd när 

golvet är 23 grader varmt. Det är nödvändigt med en bra inställningspotential för att man ska 
kunna få ett verkningsfullt golvvärmesystem. En del av systemen kan vara svårhanterliga och 
jobbiga att ställa in. Därigenom kan ett golvvärmesystem använda mer energi än ett bra 
radiatorsystem som är väl inrättad och rättar sig fortare efter förändringar på 

innetemperaturen.53 
 
Det ger en känsla av välbehag att gå på en varm kontaktyta och det är en anledning till varför 

vissa väljer att värma hela sitt hus med golvvärme istället för att ha synliga radiatorer som finns i 
de flesta hemmen. Det är när fötterna (kroppens termostater vid nedre delen) mår bra som hela 
kroppen blir avkopplad. 54  Golven kan värmas med varmt vatten, varm luft eller elektriska 
slingor. Eftersom elslingor oftast drar mer energi så brukar det vara lämpligt att utnyttja 
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Figur 25: Figurerna visar hur golvvärme 
kan se ut med en värmekabel ingjuten i 
betong eller i ett tunt spackelskikt samt 
genom uppvärmning av en luftspalt i 
träbjälklag. [Källa: viivilla.se] 

 

befintliga system, om det exempelvis finns vattenburen värme så ska man ha vattenburen 
golvvärme.55 
 

Det är vanligt att man väljer ha golvvärme i kök, hall eller badrum, fast när vintern är framme 
kommer man önska att hela huset hade golvvärme. Radiatorer placeras oftast under fönster för 
att kallras ska motverkas. Detta bidrar till att luften cirkulerar och eftersom varm luft stiger så 

blir det som kallast vid golvet. Radiatorer är betydligt varmare eftersom avgivningsytan är 
mindre i jämförelse med golvvärmesystem som behåller en mindre yttemperatur vid samma 
inomhustemperatur. Det blir därför en jämnare värmefördelning med golvvärme. Om man 

med golvvärme sänker temperaturen inomhus med några grader så kommer det fortfarande att 

upplevas behagligare i jämförelse med om man hade sänkt temperaturen med ett element, 
ovannämnda resonemang är argumenten för detta. På detta vis kan man dra ned på 
energiförbrukningen, likaså om golvvärmens reglersystem är väl injusterat och att man tar 

hänsyn till att golvvärmen inte behövs under sommarperioden. Golvvärme är även vänligare 
mot allergiker. Man behöver inte bekymra sig för dammsamlande radiatorer, partiklar roterar 
inte i rummet lika mycket eftersom luften cirkulerar mindre med golvvärme och golvet är 
renare eftersom varma underlag bär på mindre kvalster. En annan fördel är att man kan 

möblera utan att behöva tänka på om någonting blockerar radiatorer. 
 
När man har golvvärme är det extra viktigt att värmeisolera huset väl för att det ska vara 
ekonomiskt och praktiskt, särskilt nedtill måste man isolera slingorna så att värme inte går 

förlorat till marken. Om man isolerat dåligt så kan det ske en omvänd fukttransport vilket 
enligt fysikens lagar kan leda till att fukt från marken övergår till husgrunden. Detta kan ske på 
våren då marken kan bli varmare än grunden i samband med att golvvärmen stängs av efter att 

den värmt upp marken.56 
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Golven värms i huvudsak av elvärme eller vattenburen värme, luftburen värme används sällan. 
Elektriska golvvärmesystem drivs av värmekablar, med högt motstånd, som genererar värme. I 

det vattenburna systemet är det vatten som cirkulerar i rör. Kablarna eller rören lägger man i 
slingor över golvet, se figur 25. Detta kan göras på olika sätt beroende på produkt, fundament 
och andra förutsättningar. Det finns varianter av värmekablar som kan spacklas in, gjutas in i 

betong, läggas i bjälklag eller i värmematta i vilken kabeln är fäst vid en självhäftande matta som 
rullas ut över golvet. Även vattenrör kan gjutas in i betong, spacklas in eller läggas i slingor på 
värmeplåtar, som fördelar värmen jämnt över golvet, av exempelvis aluminium. 

 

Om man ska lägga in golvvärme vid nybyggnad så planerar man detaljerna för detta redan från 
början. När det kommer till befintliga golv så ska man först granska förutsättningarna och den 
underliggande isoleringen. Som tumregel anger Boverket 250 mm isolering under källare eller 

platta på mark.57 
 
Sen ska man även bestämma om det är total- eller komfortuppvärmning man vill ha. 
Totaluppvärmning är vanligast förekommande när man beslutat sig för golvvärme och innebär 

att något rum eller hela huset värms upp med golvvärme. Komfortuppvärmning är däremot när 
man utnyttjar golvvärme som ett komplement till värmesystem. Det gäller självklart att man 
väljer rätt typ av kablar, rör och annat material utifrån aktuella förutsättningar. Fackhandel, el- 
och VVS-installatörer kommer här till ypperlig hjälp. 

 
Eftersom vattenburen golvvärme kräver relativt låg vattentemperatur för att ge god resultat så 
kan det fördelaktigt kombinerar med lågtempererade värmekällor som solfångare, jordvärme 

eller värmepump. Eftersom ett trägolv till exempel maximalt får ha en yttemperatur på 27 
grader, enligt en branschstandard, så bör man göra en reglering av det vattenburna 
golvvärmesystemet.58 
 

När det kommer till materialval på golv så är keramiska plattor det mest effektiva och 
ekonomiska när det gäller golvvärme. Klinkerplatta är en keramisk platta av bränd lera, det har 
en mycket hög täthet och är väldigt hållbart i både värme och kyla, det är ett bra material med 

ypperlig värmelagringsförmåga som gör det passande för såväl golv som vägg.  

 
Förutom att golvvärme är enkelt att installera så är det även det mest ekonomiska systemet att 
installera.  

 
Till skillnad från andra värmesystem så är golvvärme helt underhållsfritt. Garantier brukar täcka 
upp till 15 år, men i regel så ligger golvvärmen lika länge som golvet.  

 
Kostnadsmässigt är det lönsammare med elektriskt golvvärme jämfört med vattenburen om det 
handlar om mindre ytor. Ett elektriskt golvvärmesystem kostar mindre, vid inhandling och 
montering, än det vattenburna, bland annat går det åt cirka 50% mer flytspackel än med det 

elektriska systemet. Dessutom behövs elektriker för ett elektriskt system medan det för ett 
vattenburet system behövs både rörmokare och elektriker (för pumpen).59 

                                                 
57

 viivilla.se 
58

 viivilla.se 
59

 kakelplatta.se 

http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/allt-om-varma-golv.aspx
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/allt-om-varma-golv.aspx
http://www.kakelplatta.se/elgolv.htm


Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 38 

Luftvärmesystem 

Åsikterna om för- och nackdelar med luftvärmesystem kan vara väldigt skilda därför 
anordnades hösten 1992 en konferens för forskare och tekniker från Norden – både 
förespråkare och motståndare av tekniken bjöds in för att finna gemensamma slutsatser. 
Följande uttalanden om luftvärmesystemens för- och nackdelar kunde seminariedeltagarna enas 

om;60 
 
 

 
FÖRDELAR  

1. Ett integrerat ventilations- och uppvärmningssystem kan ge lägre livstidskostnader, vilka kan 

läggas på ökad kvalitet och förbättrad klimatskärm. 

2. Luftvärmessystem ger möjlighet till större uteluftsflöden (jämfört med frånlufts- och 

självdragssystem) 

3. De ger möjlighet till filtrering av den tillförda luften (till skillnad från frånlufts- och 

självdragssystem) 

4. De ger möjlighet att begränsa utifrån kommande buller. 

5. De ger snabb temperaturreglering av huset som helhet (jämfört med vattenburet system). 

6. Med cirkulationsluft kan hela uteluftsflödet utnyttjas i varje rum. 

7. De ger säkrat ventilationsluftflöde till varje rum (till skillnad från system enbart med frånluft 

eller självdrag). 

8. De ger mindre dragrisk (jämfört med frånlufts- och självdragssystem). 

 

 

NACKDELAR 

1. Ökad komplexitet som medför ökad felrisk (jämfört med frånlufts- och självdragssystem). 

2. De ger mindre möjlighet till individuell temperaturreglering inom zonen (jämfört med 

radiatorsystem kombinerat med frånlufts- eller självdragssystem). 

3. Dåligt projekterade och/eller instllerade anläggningar medför risk för störande 

ventilationsbuller. 

4. Nedsmutsning i misskött system kan ge större hälsorisk (jämfört med frånlufts- och 

självdragssystem). 

5. Föroreningar från sovrum och vardagsrum som inte filtrerats bort sprids i hela zonen (jämfört 

med system utan cirkulationsluft). 

6. Luftvärmesystem ställer större krav på brukaren och på adekvat tillsyn (jämfört med frånlufts- 

och självdragssystem). 
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Figur 26: Vattenburen el. [Källa: energimyndigheten.se] 

3.3 Energikällor 

3.3.1 Elvärme 

På grund av höga elpriser så finns idag inte eluppvärmning i många hus. Jämförelsevis visar sig 
oljan vara det enda uppvärmningsmedlet som är dyrare än el. Oljan är nästan tio procent dyrare. 
El är dock bekväm att använda, den är billig att installera, förorenar inte och är underhållsfri. 

Däremot kan det vara smart att gardera sig inför strömavbrott genom att planera i förväg, 
exempelvis med oljelampor, säkringar, batterier, ljusstakar eller ficklampor.61 
 

El förekom i mycket större utsträckning för bara några år sedan då den var mycket billigare. 

Eluppvärmning sker på två olika sätt, antingen genom ett direktvärmande system eller genom 
ett vattenburet distributionssystem. Figur 26 visar hur det vattenburna distributionssystemet 
värms vattnet upp av en elpatron för att sedan ledas, genom slingor i golvet eller, till radiatorer. 
Den direktvärmande elen bildas däremot direkt till värme i slingor eller radiatorer. Oftast har 

man komfortvärme i nyare hus. Golvvärmen är oftast igång även när det inte behövs, 
exempelvis under sommaren bara för att man inte vill gå på kallt golv av klinker eller sten. 
Värme förloras dessutom ner i marken om det inte är ordentligt isolerat. Det är då inte lönsamt 
med ett sådant system eftersom energikonsumtionen blir onödigt hög.  

 

Det är fördelaktigt med ett ordentligt styrsystem, eftersom man kan dra ned tio procent av den 
totala energiförbrukningen, om man värmer huset med el. Till skillnad från dagens styrsystem 
så är det ofta problem med styrsystem i äldre hus. Det är inte alltid man lyckas få den värme 

som eftersöks med äldre termostater, och därför blir det svårt för äldre hus att sänka 
energikonsumtionen när temperaturen går upp och ned istället för att hållas stadigt. Det finns 
även faror med äldre radiatorer, med bland annat en risk för brännskador och brand, eftersom 
dessa oftast saknar överhettningsskydd. Man kan tillkalla en elektriker som ser över radiatorer 

och ledningar om man oroar sig för detta. 
 
En radiator som drivs av direktvärmande el har oftast termostater som jämkar sig efter 

omgivningen relativt fort, se figur 27. Termostaten ska sänka radiatorns värme när det kommer 
värme genom solinstrålning eller eldning i panna. Förutom att man med termostater kan 
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Figur 28: Den producerade värmen skickas ut från värmeverket 
genom rörledningar. [Källa: energimyndigheten.se] 
 

Figur 27: Direktvärmande el. [Källa: energimyndigheten.se] 

 

anpassa värmen till respektive rum, så kan man även ställa in program för önskad temperatur 
under dag samt natt.62 
 

3.3.2 Fjärrvärme 

Eftersom fjärrvärme inte kräver mycket arbete samtidigt som det inte tar mycket plats så klassas 

det som ett behagligaste alternativet för uppvärmning i dagsläget. Fjärrvärmen framställs i 
kraftvärmeanläggningar och värmeverk. Skillnaden mellan dessa är att ett värmeverk tillverkar 
värme medan en kraftvärmeanläggning fabricerar både värme och elektricitet. Värmen fördelas 
sedan till alla länkade hus genom ett värmebärande element, oftast genom varmt vatten i ett 

nedgrävt rörledningsnät, se figur 28. När fjärrvärmen når huset går den igenom 
fjärrvärmecentralen som är anordnad i byggnaden. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, 
en för varmvatten och en för värme. 

 

 
Det är bättre ur ekologiskt perspektiv att framställa all värme på en plats jämfört med att varje 

hus ska elda för sitt behov. Koldioxidutsläppen är cirka tio gånger större vid oljeförbränning 
jämfört med framställning och utnyttjande av fjärrvärme. Fjärrvärmen produceras lokalt till 
större delen av avfall, rester från träindustrier och biobränslen, huvudsakligen flis och pellets. 
Vid framställningen av fjärrvärme utnyttjas även restvärme från fabriker och avlopp. Svensk 

Fjärrvärme hävdar att nästan 80 procent av energin som används för att producera fjärrvärme 
kommer från energi som inte hade utnyttjats om fjärrvärmen inte påträffats.  På grund av att 
fjärrvärme produceras av olika komponenter blir det svårt att avgöra exakt hur pass miljövänligt 
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Figur 29: Bilden visar hur huset får sin olja, av en tankbil, via ett 
påfyllningsrör genom husväggen. [Källa: energimyndigheten.se] 

den är, dessutom fungerar befintliga system i landet olika och man kör med olika insatsbränslen. 
Man vet heller inte exakt hur stor mängd värme som förloras i fjärrvärmenäten, eller hur huset 
och inomhusklimatet påverkas av den tidigare uppvärmningskällan ersätts mot fjärrvärme. Till 

exempel kan det krävas inmontering av flera värmeelement eftersom den gamla skorstenen 
numera är kall och den gamla ventilationslösningen inte längre uppfyller sitt syfte. 
Fjärrvärmepriset varierar kraftigt på olika håll i landet, beroende på hur stort utbudet är och 

vilka element som utnyttjas som värmekällor. Men det är idag lönsammare med fjärrvärme än 
vad det är med olja och el.63 
 

3.3.3 Olja 

Dagens kostsammaste alternativ för uppvärmning är olja. Under efterkrigstiden var olja ett 
billigt och bekvämt alternativ för uppvärmning. Och det är endast på grund av oljekriserna på 

70-talet som man gick över till att värma husen med el. I dagsläget är det cirka fyra av hundra 
småhus i landet som använder olja eller olja tillsammans med el som uppvärmningsalternativ. 
    Miljön förorenas vid förbränning av olja, som är ett fossilt bränsle. Vid förbränning avges en 

stor mängd koldioxid, men även olika miljöfarliga ämnen som svavel- och kväveföreningar, 
som inte tillhör det naturliga kretsloppet. Om man bortser från stora omkostnader och 
miljöutsläpp så är oljan ett bekvämt uppvärmningsalternativ som inte kräver mycket arbete, se 
figur 29.64 

 

 

3.3.4 Biobränsle 

Biobränsle är huvudsakligen ett fastbränsle, ett förädlat bränsle som erhålls av olika träslag, som 
förbränns i hus som värmekälla. Biobränsle är ett förnybart koldioxidneutralt bränsle, vilket 
innebär att dess koldioxidsläpp kompenseras av tillväxt i naturen inom en översiktlig tidsram. 

Biobränslen som används för uppvärmning i dagens hus är oftast ved och pellets. Det är cirka 
fyra av tio hus i landet som utnyttjar biobränsle som uppvärmningskälla, och av dessa är det en 
del som använder det tillsammans med el. I många hus, som utnyttjar biobränslen, finns det en 

ackumulatortank som är avpassad efter pannstorlek och beräknat värmebehov, ofta är det 
mellan 1500-2000 liter. Tanken är att det ska vara tillräckligt att elda en gång om dagen, om 
det inte är den kallaste dagen om året. Det går bra att kombinera detta med en extra energikälla, 
exempelvis solfångare, värmepump eller eget vindkraftverk, för att på så vis inte behöva elda 
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Figur 30: Biobränsleanordning som är 
försedd med en solfångare. 
 

1. Solfångare 
2. Ved- eller pelletspanna 
3. Elpatron 
4. Ackumulatortank 
5. Radiator 
6. Kallvatten in 

 
[Källa: energimyndigheten.se] 
 

lika frekvent. Energin som lagrats i ackumulatortankens vatten nyttjas av det vattenburna 
värmesystemet och till tappvarmvatten, se figur 30.65 
 

 

 

Ved 

Att utnyttja ved för uppvärmning är en tids- och arbetskrävande uppvärmningsmetod, som 
däremot är ekonomisk och miljövänlig. Om man har en egen skog så är veden färdigbetald, 

annars kan man köpa ved för en billig peng. Det krävs dock utrymme att lagra veden på. 
 
Om man saknar ackumulatortank så har man en större inverkan på miljön eftersom man 

kommer att behöva elda mer frekvent för att värma huset. Man har även en dålig effekt på 
miljön om man eldar fukthaltig ved, eftersom detta innebär utsläpp i form av miljö- och 
hälsofarliga partiklar. Man har själv ansvaret att använda torr ved, miljögodkänd vedpanna samt 
ackumulatortank för att värna om miljön. 

 
Trots att man värmer huset genom eldning så kan man fortfarande ha ett behov av el. Många 
hushåll som eldar brukar ha ett sammanslutet vattenburet uppvärmningssystem som har en 

pump, för att få vattnet att gå runt. Det är därför viktigt att planera för att kunna hantera läget 
vid strömavbrott, till exempel med batterier. 

Man får inte installera en panna utan tillåtelse. Senast tre veckor innan man installerar en 
eldningsanläggning måste man lämna in en bygganmälan till byggnadsnämnden.66 

 

Pellets 

Pellets tillverkas av trärester som komprimeras till en cylinderform med en diameter på 6-8 
millimeter. Pellets är ett miljövänligt alternativ både när det gäller tillverkning och förbränning. 
Näst intill ved är pellets det billigaste uppvärmningsalternativet. 

För att konvertera en oljepanna till pelletspanna krävs endast en ny förbrännare. Därför har 

många övergått från den dyra oljan till det billigare och miljövänligare alternativet, pellets.67 
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Figur 31: Bergvärmepump, från undervåningen, utvinner 
värme ur ett borrat hål i marken. [Källa: 
energimyndigheten.se] 

3.3.5 Värmepumpar 

Beroende på variant utvinner en värmepump värme från jorden, berggrunden, havet, uteluften 
eller frånluften. Det räcker med någon grad över fryspunkten för att värmepumpen ska kunna 
erhålla värme från energikällan. Som figur 31 visar kan den samlade värmen lagras i en 
ackumulatortank för att sedan försörja det vattenburna distributionssystemet, värma 

tappvarmvatten eller värma inomhus luften. Nya värmepumpar brukar inte vara billiga att köpa 
in, men de är underhållsfria och bidrar till lägre uppvärmningskostnader. Eftersom det kan 
kosta väldigt mycket att avpassa en värmepump för att klara husets hela värmebehov, så 

använder man i vanliga fall istället en värmepump som försörjer 90 procent av det årliga 

behovet. Det är i regel endast under de kyligaste dagarna om året som man behöver en extra 
värmekälla.68 
 

Bergvärme 

En bergvärmepump alstrar värme från berggrund och grundvatten. Värmelagringen sker 

genom en vätska som kretsar runt i en slang som ligger nedgrävd i ett borrhål. Oftast borrar 
man inte djupare än 200 meter och man ska minst ha 20 meter mellan varje hål för att de inte 
ska påverka och kyla varandra.69  

 
Det är viktigt att anlita en certifierad borrare för att vara säker på att hålet borras på ett bra och 
säkert sätt. SGU (Sveriges geologiska Undersökningar), har tillsammans med Sveriges 

avantiborrares förening och Svenska brunnsborrares branschorganisation, framställt 
certifieringskraven. För att erhålla en certifiering ställs krav på både erfarenhet, kunnighet och 
försäkringar. Man tjänar mycket på att ha en bergvärmepump, den är både effektiv och 
underhållsfri, men det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få installera 

en.70 
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Figur 32: En illustration över hur en jordvärmepump kan vara 
kopplad till huset. [Källa: energimyndigheten.se] 

Jord-, sjö- och grundvattenvärme 

Jordvärmepumpar hämtar värme genom en vätska som cirkulerar i en nedgrävd slang. Det bör 
vara 1,5 meter mellan slangarna som ligger 0,9-1,5 meter under jorden. Det som är optimalast 
för jordvärme är lätt- eller mellanlera jord, det vill säga att det är fukthaltigt. Detta är för att det 
är lättare att samla värme från fuktig lera jämfört med torr jord eller grus.71 

Som man kan se i figur 32 så kräver jordvärmeslingorna en större yta och man måste därför 
gräva upp en stor yta för att installera systemet. 
 

 
Sjövärmepumpar hämtar också sin värme, från sjö- eller havsvatten, genom en vätskefylld slang 
som placeras på sjöbotten eller i bottenslammet. För att slangen inte ska flyta upp tynger man 

den med sänken, och man kan sätta upp en ”Ankring förbjuden”-skylt för att minska 
skaderisken på slangen.72  
 
Det är ur vattnet från en grundvattenbrunn som grundvattenpumpen hämtar sin värme. 

Pumpen tar upp vatten som kyls för att sedan ledas tillbaka till marken, förslagsvis via ett annat 
brunnshål. Eftersom grundvattenpumpar innebär ett ingrepp i grundvatten så är det sällsynt 
med dessa nuförtiden. 

 

Jord-, sjö- och grundvattenvärme får inte installeras utan tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden.73 
 

Luftvärme 

En luftvärmepump tar tillvara på värme från uteluften eller ventilationens frånluft. I dagsläget 

finns det tre olika varianter av luftvärmepumpar; uteluftvärmepump (luftvattenvärmepump), 
komfortvärmepump (luftluftvärmepump) samt frånluftsvärmepump.  
 

Uteluftvärmepumpar tar tillvara på uteluftens värme och överför denna till bostadens 
vattenburna värmesystem och tappvarmvatten genom en ackumulator (se figur 33). 
Uteluftsvärmepumpen utvinner mindre värme desto kallare det är, tillsatsvärme i form av en 
elpatron i värmepumpen behövs redan vid nollgradig uteluftstemperatur.  
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Figur 33: Figuren visar hur en luftvärmepump erhåller värme 
från uteluften, för att försörja husets vattenburna värmesystem 
och värma varmvattnet. [Källa: energimyndigheten.se] 

Figur 34: Ett fristående vindkraftverk. [Källa: energimyndigheten.se] 

 

Komfortvärmepumpar verkar under samma principer som uteluftsvärmepumpar, med 
skillnaden att luft används som värmebärare istället för vatten. Komfortvärmepumpar måste inte 
vara anslutna till en ackumulator. Eftersom systemet kräver ett redigt luftomlopp så har den 

bäst effekt i hus med öppna planlösningar. Detta system är också beroende av 
utelufttemperaturen, eftersom det är utifrån den som värmen utvinns, och kräver tillsatsenergi 
vid nollgradig temperatur. 
 

Frånluftsvärmepumpar utvinner värme ur frånluften och kräver ett mekaniskt 
ventilationssystem. Värmen kan utnyttjas för att samverka med det befintliga värmesystemet 
eller för beredning av varmvatten.74 

 

3.3.6 Vindkraft 

Vindkraft är en förnyelsebar ekologisk energikälla som idag är den snabbast växande 
energiformen i världen. Tack vare politisk satsning, forskning och teknikutveckling har 
vindkraftverk utvecklats radikalt sedan 70-talet. Ett vindkraftverk alstrar el när vindens 
hastighet är mellan 4 och 25 meter per sekund, verket stängs av vid starkare eller svagare 

hastigheter. Vindhastighet på 12-14 meter per sekund ger den optimala effekten. Under 
optimala förhållanden tillverkar ett vindkraftverk el under 98 procent av årets timmar.75 
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Figur 35: Vattenkraftverk. [Källa: 
energimyndigheten.se] 

Storleken på den framställda elen har att göra med storleken och teknologin bakom det 
befintliga vindkraftverket, se figur 34. Man kan idag ha ett eget vindkraftverk för sitt hus. 
 

3.3.7 Vattenkraft 

Vattenkraft är miljövänligt och klassas som en förnybar energikälla. Nästan hälften av landets el 

framställs i vattenkraftverk. Den har i århundraden haft en stor betydelse för landets industrier 
och ekonomi.76 
 

Man kan bygga eller köpa mindre vattenkraftverk för privat bruk, det är dock viktigt att 
vattenkraftframställning ska kunna skötas på ett miljövänligt och effektivt sätt. Figur 35 är ett 
utmärkt exempel på hur ett vattenkraftverk kan uppföras genom att samverka med naturen. 
 

3.3.8 Vågkraft 

Just nu är vågenergin en stor outforskad energikälla till förnyelsebar el-framställning. 

Vågenergin ger en genomsnitts effekt som är relativt hög i jämförelse med dess maximala effekt. 
Detta är en god grund av forska vidare på, eftersom naturliga energikällor inte fördärvas eller 
avger några skadliga ämnen före, under eller efter energiomvandlingen.77 

 

3.3.9 Solenergi 

Värme som återvinns från solens strålar kan utnyttjas passivt och aktivt. En passiv byggnad kan 
använda ljusets värme som kommer igenom fönster för uppvärmning eller på andra vis (se figur 
36). Medan ett aktivt värmesystem fångar upp ljusets värme med solfångare och lagrar värmen i 
en vattenfull ackumulator. På så vis kan solvärmen samlas och utnyttjas vid senare tillfälle. 

Solfångarna bör ha en lutning på 45° och vara riktade mot söder, är de riktade mot sydväst eller 
sydost så bör lutningen vara mellan 30 och 60°.78 
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Figur 36: Solenergin kan nyttjas på fyra olika 
sätt: A) direktinstrålning genom fönster från 
fasadens södra sida, B) indirekt genom in-
glasad tillbyggnad, C) genom solvägg eller 
soltak som fungerar som en solfångare, eller 
D) via en tung väggkonstruktion med ett glas-
hölje. [Källa: Byggekologi, 2009] 

 
 

 
 
 

 
Solfångare och solceller är två skilda saker. Solfångare ger ifrån sig värme genom luft- eller 
vattenburna system, medan solceller skapar el. Solfångare har utvecklats mycket och finns att 

köpa ganska billigt. Solceller däremot är dyra och inte lika fullt utvecklade än.79 
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Figur 37: Månadernas energibalanser. [Källa: 
Byggekologi 2, 1997] 

Värmen från brukare, varmvatten och elektriska produkter räcker för att eliminera behovet av 
en extern värmekälla under en stor del av året. Utnyttjandet av passiv solvärme gör ett stort 
bidrag till att upprätthålla ett behagligt levnadsklimat i huset under vår och höst. På vintern kan 

värmebehovet minskas om rest värme från frånluft och avlopp tillvara tas. Figur 37 visar 
månadernas energibalanser, det är åskådligt att värmebehovet från en extern värmekälla är 
minst mellan maj och september. 
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Figur 38: Energibalans. 
[Källa: Byggekologi 2, 1997] 

 
 
 

 
 

4 ARKITEKTURENS INVERKAN 
 

 

För att ett hus ska vara energieffektivt är det angeläget att varje aspekt av 
arkitekturen beaktas. Förutom de arkitektoniska lösningarna är även 
värme- och ventilationssystemen av stor väsentlighet. Dessa påverkar och 

samverkar med varandra både indirekt och direkt. Det är därför av stor 
vikt att lösningarna för dessa inte försvårar varandras funktioner. 

Energihushållning kan inte effektiviseras endast av goda arkitektoniska 

lösningar och väl fungerande tekniska lösningar. Mycket beror dessutom 
på brukarna och rådande väderlek. Det är därför smart att finna lösningar 
som kan minska påtrycket från dessa. För att de inneboende inte ska bruka 
mer energi än som behövs kan sensorer samt styr- och reglersystem 

upprättas. Lönsamheten i detta är att lampor och annan elektrisk apparatur 
stängs av när brukarna inte är närvarande, och temperaturen kan anpassas 
efter rådande behov, minskas under natten och regleras till en bestämd 

nivå, anpassad efter tid på dygnet, för olika rum i huset. Kunskap om 
husets funktion ur energiaspekten är av yttersta vikt för att man ska kunna 
bidra till en hållbar utveckling och uppföra energieffektiva byggnader. 
Figur 38 är en energibalans på byggnaders in- och utflöden av energi. 

 
För att minska vädrets inverkan på huset och dess värmebevaring kan 
naturliga resurser utnyttjas. Genom att vinskydda ett hus med hjälp av 

häckar och klängväxter kan värmeförlusterna reduceras. Även fuktskador 
kan förhindras med hjälp utav skyddande lager av jord och/eller växter 
som motverkar fuktens framkomlighet till materialen genom sin 
vattenabsorberande och -avdunstande förmåga.80 

 
Värmeförlusterna kan reduceras med genomtänkt planering. Vindskydd 

kan inrättas för att minska omfånget av vind, även utnyttjande av snö och 
gräs kan bidra till att vindomfånget hämmas. Vindskydd kan innebära att 

staket, häckar eller träd placeras på den sida av huset där vinden blåser som 
mest. Men eftersom väggarna i normala fall utgör den näst största ytan, 
efter taket, så är det viktigare att dessa är välisolerade. Fasaden kan beklädas 

med ett lager snö, gräs och växter funderar också, för att skyddas mot vind 
samt få en ökad värmelagringsförmåga. 
 
Faktorerna som påverkar en byggnad och dess funktion är många. I detta 

kapitel behandlas sådana faktorer, som kan vara betydande att ha 
kännedom om när man planerar en ny- eller ombyggnation.  
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4.1 Temperatursektorer 

En värmeproduktiv* byggnad förbrukar mindre energi för uppvärmning av byggnaden 
eftersom värmeförlusterna minimeras. Det är mycket som behöver tänkas igenom ordentligt för 
att en byggnad ska bli mer värmeeffektiv. För att minska omfånget på den uppvärmda delen 
kan man dela upp byggnaden i olika temperatursektorer. Ofta vill man ha sovrummen lite 

svalare som kan då placeras på undervåning eller mitt emellan områden som inte är i behov av 
någon uppvärmning överhuvudtaget där vind, källare, inglasad balkong, trapphus, skafferi, skjul 
och förråd kan nämnas som exempel. Dessa kan placeras så att de fyller funktionen som 

tilläggsisolering. Den uppvärmda delen kan placeras centralt i huset, medan skafferi, vedbod 
och förråd kan placeras på husets nordliga sida och inglasad veranda och vindfång bör läggas på 
den sydliga sidan så att solvärmens energi kan tillvaratas passivt. För att förebygga termisk 
utjämning och övervärme i övervåning kan man planera in ett trapprum med dörrar.81 

 
 

4.2 Byggnadsform & planlösning 

Med inglasad utbyggnad av vindskydd i sydligt läge kan solvärmen tillvaratas passivt. Det 

betyder att solens värme upptas genom att den tillbyggda glasväggen mot söder släpper igenom 
solljus. Och med en öppen planlösning utan överflödiga ytor uppnås en jämn värmefördelning 
i byggnaden. Även formen på byggnaden spelar stor vikt för värmens verkningsgrad. 

Kvadratisk byggnadsform är lönsammare med tanke på energisparsamhet än utdragna eller 
vinklade byggnadsstrukturer.82 
 
Den teoretiskt sätt mest energieffektiva byggnadsformen är klotet83, men eftersom dessa inte är 

lika praktiska som fyrhörniga eller vinklade konstruktioner vad gäller möblering och planering 
av annan utrustning så är de sällsynta. De är dessutom mycket svårare att utföra. Om en 
beställare prioriterar estetik framför funktionalitet och inte stör sig på att det kan kosta mycket 

mer att producera byggnaden jämfört med om det varit en enklare konstruktion så kan 

uppförandet av en sådan byggnad vara en bra investering, och inte minst en rolig sådan. Om 
ekonomin inte sätter begränsningar för projektet så finns möjligheten att anlita en 
inredningsarkitekt som ser till att beställaren får ut det mesta av huset. 

 
När det handlar om att utforma planlösningen på bästa tänkbara sätt är det inte alltid det 
enklaste att bestämma sig för vad som lämpar en mest. Faktorer som familj, bekvämlighet, 
energieffektivisering, lokalisering, ekonomi samt livsstil och egna preferenser kan vara 

avgörande för om man väljer en öppen eller sluten planlösning. En sluten planlösning kan delas 
upp i temperatursektorer för att hindra värmen från att spridas i huset och till rum som man vill 
hålla kallare, medan en öppen kan utnyttja solstrålarnas energi till att värma huset. Den öppna 

planlösningen kan på fyra olika sätt ta tillvara på solens energi passivt. Detta åskådliggörs i figur 
36. 
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4.3 Fönster 

Genom konvektion (strömning) och värmestrålning överförs värme igenom ett fönster, mellan 
glasets in- och utsida. Värmeförlusten är tio gånger så stora jämfört med värme som förloras 
genom vanliga betongväggar. Det förloras mindre värme om fönstren har fler och tjockare glas. 
Det finns idag fönster som har upp till fyra glasspalter men dessa släpper däremot inte igenom 

mer än 60 procent av dagsljuset. Fönster med tre glasspalter används för nuvarande som 
standard vid nybyggande. Om luften i fönstren fylls med gasen argon eller krypton kan 
konvektion förhindras och mindre värme släpps då ut från byggnadens insida. Särskilt glas har 

uppkommit i energisparsyfte. Dessa ska bära ett lager med lågt emissionsvärde som ska minska 
värmens utstrålning genom glasen, kortfattat innebär detta beläggningsbehandling av olika 
metaller och metalloxider. Sådana fönster har även bra ljudisolering. Persienner och jalusier kan 
användas för att reducera utstrålningen under natten då värmeförlusterna är som störst.84 

 
Glaset har utvecklats avsevärt den senaste tiden. Det finns glas för så gott som vilket 
användningsområde som helst. Även tillsatser och fyllnader har tillfört mycket goda egenskaper 

att användas inom arkitekturen. Nedan återges lite kort fakta om några av dessa. 
 
 

4.3.1 Fönsterisolering 

 

Aerogel 

Vid en intervju med Anders Lundström, VD:n för Svenska Aerogel AB, har följande 
information framkommit: Forskning kring genomskinligt isoleringsmaterial, med god 
insläppning av dagsljus och på samma gång hög värmeisolering, har börjat visa resultat; det 

porösa och transparenta materialet aerogel vilket produceras av kvartssand. Materialet har flera 
användningsområden och kan inom byggnadssektorn tillsättas eller användas i kombination 
med andra byggnadsmaterial för att utvinna flera och förbättrade egenskaper från dessa. 
Exempelvis kan aerogel ge betong bättre egenskaper vad gäller beständighet mot frost, det kan 

även omvandla gips till ett ”intelligent” material. Vad ”intelligent” innebär i detta sammanhang 
kan VD:n för Svenska Aerogel AB inte berätta just på grund av aktörer och sponsorer som vill 
hemlighålla information om hur aerogel kan utveckla olika material.85 

 

Argon- och kryptongas 

Argon och krypton är gaser som numera används i fönster för att minska värmeförluster. 
Gaserna är ofarliga, genomskinliga och luktfria.86 
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4.3.2 ”Intelligenta” glas 

 

Självrengörande glas 

Glas med ett skikt av titanoxid är självrengörande. Titanoxiden gör att luft omvandlas till fria 

radikaler under påverkan av solens UV-strålning. De fria radikalerna är reaktiva och förenas 

med luftföroreningar, till relativt ofarliga ämnen som lätt spolas bort av nederbörd.  
 

Uppvärmda glas 

Uppvärmda glas värms upp genom att ström skickas igenom det metalliska skiktet på glaset. 
Varken beläggningen eller plus- och minuspolen syns. För att glaset ska hållas vid samma 

temperatur som inomhusluften används en termostat. Användningen av uppvärmda glas ger 
ingen energibesparing, utan är endast till för att öka komforten. 
 

 

4.4 Material 

 

Att tänka på 

Våra byggmetoder, konstruktioner och material har alla inverkan på naturen. Det är viktigt att 
vi tänker på helhetsperspektivet när vi bygger, det kan exempelvis innebära att undvika 
fuktangrepp under uppförandet, planera för hur drift- och underhållsarbete kan minimeras och 

återvinningsmöjligheter för material efter rivning.87  
 
Ett misstag, som tyvärr är vanlig, är att man fokuserar mer på väggarnas tjocklek än på 
materialvalen. Man har därtill även saknat förståelse för sambandet mellan prestanda på enskilda 

komponenter och husets totala energiprestanda.88 
 
Vid nybyggnadsprojekt är det viktigt att ha kontroll över projektets samtliga delar och 

förebygga risker genom att planera inför stora och små åtgärder. 
Det är av stor vikt att ha en sammanställning på de aktuella byggmaterialens komponenter, 

tillsatsämnen och fabrikat. Material som föreskrivits av projektledningen får inte ersättas utan 
tillstånd från ledningen.  

Åtgärder för säkerhet måste åtagas på byggarbetsplatsen. För att material inte ska skadas eller 
utsättas för fukt måste de täckas och skyddas. Materialen ska inte monteras innan de vädrats och 
torkats ut. Efter montering ska materialen skyddas från regn. Innan huset börjar användas måste 
det vara väl uttorkat. Eftersträvad fuktighetsgrad för konstruktionens element ska fastställas, före 

ytbeläggning, som en åtgärd i kvalitetssäkringen. 
Trävirke får inte vara skadat eller undermåligt. För att hämma terpeners avgivning inom 

huset bör all invändigt trä ytbehandlas. Ur hälso- och miljöperspektiv är homogena material 
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bättre än sammansatta och att spika, skruva eller varmpressa konstruktioner är bättre än att 
limma. Mellan material som ligger i anslutning till varandra är det inte rekommenderat att 
använda fogskum, det är bättre med lister eller drevremsor, av exempelvis mineralull, 

cellulosafiber eller lin. Det oelastiska materialet fogskum kan inte ta upp krympningar i trä och 
betong, därmed ökar risken med att konstruktionen blir otät. För att lösningsmedel och 
tillsatsämnen inte ska avgasas i huset är fabriksmålade produkter att föredra framför platsmålade. 

Golvmattor, snickerier, skivmaterial och andra material som ger upphov till ohälsosamma eller 
obehagliga emissioner ska under kontrollerade former torkas och luftas under en extra lång 
period. En del naturfärger kan ha en extremt lång uttorkningstid. Golvmattor kan innehålla 

mycket emissioner. För att så mycket emissioner som möjligt ska bortföras bör golvmattor 

luftas hos leverantören.89  
 
Material som används i en konstruktion ska vara luktfria, ha låg avgasning av olika ämnen samt inte kunna 

sprida fibrer eller partiklar till luften inom huset. Yttermaterial bör även vara estetiskt tilltalande, slittåliga, 
lättrengörliga och inte framkalla statisk elektricitet. 
 
Byggnadsmaterial utvecklas ständigt och ämnen som inte är bra för miljön har ersatts med miljövänligare 

alternativ. Tillverkarna undersöker tyvärr inte alltid materialens egenskaper i alla avseenden innan de lanserar 
dem. Det är därför viktigt att vara försiktig när man byter ut ett tillförlitligt material, för att undvika 
oönskade överraskningar. Material som i bruksskedet kan verka väldigt bra, kan vid ett annat skede orsaka 
betydliga problem. Det är inte alltid självklart vilka material man vill använda, oftast tvingas man till ett val 

fastän man egentligen inte fått tillräckligt med information om materialen. 
    Det är endast till fördel att redan från början ha klart för sig vilka material som ska utnyttjas för de största 
ytorna (tak, undertak, golv, ytterväggar, innerväggar, fönster, dörrar etcetera). Det är även viktigt att ta reda 

på hur stora mängder lim, färg, spackel och fogmassa som erfordras till de tänkta lösningarna. Man bör 
inrikta sig på att välja material med låga emissionsvärden på lättflyktiga organiska föroreningar. Innan man 
väljer material bör man hämta en skriftlig varudeklaration, som bland annat framhäver eventuella innehåll 
av hälsoskadliga ämnen som kan spridas inom huset, från tillverkare.90  

 
 

4.4.1 Stommen 

När man ska välja stommaterial till byggnaden är det ur miljösynvinkel bra med trä, tegel, 
lättklinkerblock, jord och lera samt även betong.91 

 

Massivt trä 

Trä är, tillsammans med jord och sten, det första materialet som använts till att bygga småhus, 
och i skogsrika Sverige har det varit det absolut viktigaste. Ur miljöperspektiv är trä, jord och 
lera bra konstruktionsmaterial eftersom de förekommer i naturen och behöver sällan 
transporteras långa sträckor. Trä från tropiska regnskogar ska undvikas till största mån eftersom 

dessa kalhuggs av vår konsumtionsvana. Det åtgår väldigt lite energi för lokal framställning av 
trä, dessutom är det återvinningsbart och ger inga utsläpp vid kassering. Trä anses vara 
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hälsovänligt, förutom färskt trä som kan ge ifrån sig terpener och andra allergiframbringande 
ämnen.92 
 

Sammansatt trä 

En lättbalk är en träfiberskiva som satts samman med en träregel på vardera sida. Materialen är 

vänliga mot både miljö och hälsa. Lättbalkar har en lägre volym än vanliga balkar, så det går åt 
mindre material för att framställa dem. Det bidrar till ett maximalt utrymme för isolering. 
 

Limträ består av minst fyra brädlammeller som limmats, med lim som innehåller den 
allergiframkallande substansen formaldehyd, ihop till en pelare eller balk. Limmet från 
limträbalkar avger inte formaldehyd efter att det härdat klart efter framställningen. Spånskivor 
och plywood innehåller däremot lim som avgasar ämnet till luften under en lång tid. 

Kryssfanersbalkar är en sammanfogning, av oftast fyra plywoodskivor eller fler, som ställts på 
högkant. Dessa är i allmänhet limmade med formaldehydhaltigt lim.93 
 

Lättklinkerblock 

Lättklinker är namnet på små kulor som består av finkornig och kalkfattig lera. Dessa får, när de 

eldas i höga temperaturer, ett hårt skal samt ett poröst innandöme. Kulorna används oftast lösa 
eller som ett block sammanbundet med cement. Lättklinker är miljö- och hälsovänligt. Det 
åtgår mycket energi vid framställningen, men det kompenseras oftast av den energi som sparas i 
byggnader tack vare dess goda värmelagrande egenskaper. Materialet är dessutom resistent mot 

mögelangrepp som resultat av dess goda fuktavgivandeförmåga (låga fuktsugning). 
Lättklinkerblock kan med stora fördelar användas till att mura väggar.94 
 

Tegel 

Tegel är ett naturligt och hälsovänligt byggnadsmaterial som framställs av bränd lera. 

Tillverkningsprocessen kräver mycket energi, och det går åt mer energi ju mer hårdbränd 
teglet är. Tegel delas vanligen upp i två kategorier, det hårdbrända och frosttåliga fasadteglet 

och det mindre hårdbrända teglet för inomhusmurande. Högbränd tegel används i många fall 
inomhus, detta är onödigt och belastar miljön mer än om man försöker utnyttja mindre 

hårdbränd murtegel så ofta man kan. 
På grund av teglets dåliga isoleringsegenskaper har det slutat användas i kraftiga ytterväggar. 

Man kan däremot bygga dubbla tegelväggar där ytterlagret består av hårdbränt tegel, innerlagret 
av mindre hårdbränt murtegel och isoleringsmaterial i utrymmet däremellan. 

Tegel har så gott som lika bra värmebevarande egenskaper som betong samtidigt som det är 
miljövänligare. Det är därför ett väldigt användbart material i tunga väggar som ska lagra värme. 
Tegel påverkar miljön vid tillverkningsskedet men det har en mycket hög hållbarhet och borde 

återanvändas i mycket större utsträckning än idag. Detta hade varit ett steg i rätt riktning, och 
miljöproblemen vid framställningen hade därigenom minskats.95 
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Jord och lera 

Jord och lera är mycket användbart som husbyggnadsmaterial och har många fördelar. I Europa 
har vi inte varit särskilt införstådda i detta och vi har därmed heller inte utnyttjat dessa material. 
Tredje världen har sedan lång tillbaka byggt med jord och lera. Idag har Nordamerika och 
Europa börjat uppskatta de många ekonomiska, miljömässiga och arkitektoniska fördelarna 

med jord och lera. Materialen behöver oftast inte fraktas långt, utan finns tillgängligt lokalt. 
Framställningen är inte energikrävande annat än den mänskliga arbetskraften. Eftersom huset 
direkt kan återförenas med jorden vid rivning så råder inga avfallsproblem.96 

 

Betong 

Betong består av cement, vatten och ballast i form av grus och sten. Portlandcement är den 
vanligaste cementen idag, den framställs av kalksten och lera som tillsammans med mindre 
gipsmassa bränns och mals ned. Betong innehåller inga giftiga ämnen, men den kräver en stor 
mängd energi vid framställningen och är på grund av detta inte ett miljövänligt alternativ ur 

alla förhållanden men sett på hela livstiden så är det ett bra miljöval. Det har dessutom goda 
värmelagrande egenskaper. För att driva på eller fördröja härdningsprocessen och underlätta 
färgning eller gjutning under vintertid läggs ofta stora mängder kemiska ämnen till. Betong är i 

dagsläget väldigt svårt att återanvända, men man har konstruerat block som sammanfogas utan 
murbruk och det kan vara en lösning som leder till ett större återanvändande av betongen.97 
Det kan dessutom krossas till ballast. 
 

 

4.4.2 Fasaden 

Träpanel 

När man framställer fasadträ i Sverige, så är oftast gran och tall bra val. Trä med stark hållbarhet 

är lämplig att använda, ett exempel på ett sådant träslag kan vara lärk.98 
 

Träfiber 

Allmänt för alla träfiberskivor (förutom MDF-board, som är en specialform av medelhårda 
träfiberskivor) är att de limmas med träets eget bindemedel lignin, istället för syntetiskt lim. De 

porösa träfiberskivorna har tämligen bra isoleringsegenskaper. Träfiberskivor kan impregneras 
med olika substanser och härdas. Beroende på användningsområde och andra omständigheter 
kan träfiberskivor anpassas efter behov. Exempelvis kan porösa träfiberskivor impregneras med 
asfalt eller harts för att användas som vindspärr i ytterväggar. 

Med avseende på miljö och hälsa är träfiberskivor bra, impregnerade skivor är sämre men 
ändå acceptabla. Impregnerade skivor bör ibland inte användas inomhus på grund av 
hälsoskäl.99 
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Fibercement 

Fibercementskivor är mycket brand- och fukttåliga och används vanligtvis i våtrum och på 
ytterväggar för att vindskydda huset. Materialet släpper inga skadliga ämnen och är ett 
miljögodkänt byggnadsmaterial.100 
 

Natursten 

I Sverige använder vi mest trä i våra byggnader av den naturliga anledningen att det är 

lättåtkomligt. Därför har man sällan utgått från naturstensanvändning som förstahandsval. 
Natursten har använts till grundmurar, dock sällan till stommar. Det är oftast på större 
byggnader då natursten utnyttjas som fasadbeklädnad. Det brukar finnas många leverantörer av 

kalkstensplattor på platser där det finns en lokal kalkberggrund. Natursten, som inte hämtats 
från en radonrik bergrund, är ett hälsovänligt material. Materialet är miljövänligt även om stora 
markområden kan förstöras vid inhämtningen.101 
 

Tegel 

Tegel som utnyttjas till fasader kallas för fasadtegel och är frosttåligt. (Se 4.4.1Stommen, Tegel) 

 

Kalksandsten 

Kalksandsten är ett bra och miljövänligt material som har likartade egenskaper som tegel. Det 
består i huvudsak av krossad sandsten, och framställningsprocessen kräver mycket mindre 
energi än tegel.102 

 

Puts 

Det finns mycket olika putsmaterial varav de vanligast förekommande är kalkputs, 
kalkcementputs och cementputs. 

Cementputs är väldigt tät men den är inte smidig att använda. Fukt från väggen kan fastna 
innanför putsen som därav kan spricka. 

Kalkputs är inte lika tät men den är mer lätthanterlig. Den används vanligast inomhus, men 
dess förmåga att uppta och avge fukt gör den lämplig även för utomhusbruk. Gammal 
kalkputsfasad ska aldrig lagas med en annan slags puts. 

Kalkcement är en blandaning mellan kalk- och cementputsen som ofta används på fasader. 
Puts kan innehålla tillsatsämnen som exempelvis gör att den fäster bättre. Det är dock oklart 

om dessa tillsatsämnen påverkar miljön.103 
 

4.4.3 Taket 

Takbeläggning och underlagstak utgör tillsammans yttertaket. Takbeläggningen kan omfatta 

tegelpannor, spån, betongplattor, grästorv etcetera. Underlagstaket består ofta av trä eller 
byggskivor täckta med asfaltspapp.104 
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Underlagstak 

Ett praktiskt och miljövänligt material till undertaket kan vara massivt trä i form av så kallad 
råspont. Ett annat alternativ är konstruktionsplywood som har en större belastning på miljön 
eftersom dess framställning kräver mer energi och skivorna limmas med syntetiskt lim. 

Gemensamt för dessa är att båda måste täckas med asfaltimpregnerad papp, som är ett dåligt 
miljöanpassat syntetiskt material. 

Undertaket kan göras av en stark och vattenavvisande träfiberskiva om lutningen på taket 

minst är 22 grader. 
Träullsskivor bundna med cement kan fungera som både isolering och underlagstak. Man 

ska då ha en speciell tjock och bärande platta som förstärkts med massivt trä.105 
 

Tegel- och betongpannor 

Ur miljösynpunkt är tegel ett av de bättre takmaterialen. Tegelframställningen kräver mycket 

energi, men teglet har en väldigt lång livstid och kan med fördel återanvändas så länge det inte 
krossas. Det är ett material som bara blir finare med tidens gång, men det gäller att hantera det 
varsamt så att det inte kastas omkring och förstörs. 

Glaserade takpannor och takpannor av betong är mindre miljöanpassade. I glasyren kan det 
finnas tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen.106 
 

Plåt 

Tillverkningen av plåt är energikrävande, i synnerhet för stål och aluminium. Både tillverkning 
och avfallshantering av stål ger upphov till mycket föroreningar. Därför bör plåt inte tillämpas i 

samband med miljövänligt byggande.  
 

Papp 

Asfaltpapp består nuförtiden av ett nät av mineral- eller plastfibrer som impregnerats med asfalt, 

det är därför lite felaktigt att kalla materialet för papp. Materialet har sitt användningsområde på 

underlagstak och som yttertaktäckning. Det består till större delen av syntetiska råmaterial och 
är inte särskilt miljövänligt. Materialet bryts ned av solen, därför brukar en ”papp” 
skyddsbelagd med grus användas för att skydda yttertaktäckningen. 

Shingel är en vanlig pappvariant som består av små utklippta stycken av asfaltpapp. Den 

ursprungliga tanken är att det ska efterlikna skiffertak.107 
 

Torv- och sedumtak 

Torvtak är ett tak med växande gräs. Det är ett naturvänligt alternativ som blir allt vanligare. 
Det är estetiskt tilltalande med ett torvtak, eller grönt tak som det också kallas. Eftersom regn 
absorberas av torvtaket för att sedan avdunsta så reduceras flödet av surt regn till vattendrag och 
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miljö. Torvtak bidrar dessutom till att rena luften, i Berlin har man till exempel kommit fram 
till att om 5 procent av yttertaken i centrum var torvtak skulle smogproblem försvinna. Luftens 
syrehalt ökar i takt med större grönyta. Ett torvtak på 150 kvadratmeter ger upphov till samma 

syremängd som inandas av 100 människor. Gröna tak är ekologiska på sådant vis att de ger 
livsrum för växter och levande varelser, samtidigt som avfallet återgår till jorden. 
    Ett av problemen med torvtak är att få tag på ett material till tätskiktet. Tidigare användes 

fem till tio lager näver som tätskikt, idag anses den arbetsbördan vara för stor. Vi använder 
nuförtiden istället minst tre lager asfaltspapp, fibercementplattor eller så kallade 
grundmursplattor av polyetenplast som är bland de mest miljöanpassade plasterna och utnyttjas 

för att täta mot fukt i grundkonstruktioner. 

    Sedumtaket är en trendig sort av torvtaket, där växtlagret är av sedumväxter, exempelvis 
fetknopp och dylikt.108 
 

4.4.4 Byggskivor 

Spånskivor 

Spånskivor är ett av de mest omdebatterade byggnadsmaterialen ur hälsosynpunkt. Dessa avger 
i dagsläget jämförelsevis små mängder formaldehyd. Tidigare var det vanligt att det lösa spånet 

fogades samman med formaldehydrikt lim, idag är det mindre vanligt med formaldehydhaltigt 
lim.109 
 

Träfiberskivor 

(Se 4.4.2 Fasaden, Träfiber) 
 

Gipsskivor 

Gipsskivor är brandsäkra, stabila och berörs inte av fukt- och temperaturvariationer. De är 

lufttäta men släpper igenom fukt. Svenska pappskivor har en pappbeläggning som framställts av 
returpapper. Gips inhämtas från gipsgruvor och industrier, där gips är en rest från 

kolkraftverkens rökgasrening eller från produktion av fosforsyra. För att säkerställa att inga 

oönskade ämnen hamnar i skivorna påstår sig svenska fabrikörer genomföra noga 
undersökningar. Gipsskivor är ur hälsoperspektiv bra, antaget att denna kontroll fungerar. Det 
är också miljömässigt acceptabelt.110 
 

4.4.5 Golv 

Undergolv 

Många golvbeläggningar kräver ett undergolv. Trägolv kan direkt placeras på golvbjälkar, 
varvid det ställs flytande eller spikas. 22 millimeters spånskiva är det som oftast används till 

undergolvet på reglar eller bjälkar. Massivt spontat trä, träfiberskivor, gipsplattor och 
cementbunden spånskiva kan också användas som undergolv. Ofta lägger man en lätt matta av 
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ett stegljudshämmande material, som till exempel tunn skumplast av polyeten, mellan 
undergolv och golvbeläggning. Även ullpapp, jutefilt eller linoleumliknande underlagsmattor 
med korksmulor kan användas. Det går också att få en bättre värmeisolering genom att ha en 

porös träfiberskiva under en hårdare träfiberskiva.111 
 

Trägolv 

Att använda massivt trä som trägolv är ekologiskt, med undantag för tropiskt virke. Ett 
ekonomiskt och miljövänligt alternativ är att återanvända ett äldre trägolv, dessa vanligtvis av 

bättre kvalité än de nya. Brädor som limmas mot varandra istället för att fästas mot underlaget 
är svåra att återanvända.112 
 

Parkett och lamellträ 

Parkett består ofta av hårda och exklusiva träslag som limmats ihop som trästavar. Som tidigare 
nämnt ska trä från de tropiska regnskogarna undvikas. 

Över- och undersidan av ett lamellträgolv är täckt med träfaner, och kärnan består av billigt 
trä i form av spånbricka eller limmade trästavar. Både spånbrickan och de limmade trästavarna 
kan avge hälsoskadliga ämnen från lim och lack.113 

 

Sten och klinkers 

Natursten är både estetiskt tilltalande och praktiskt som golvmaterial. En bra egenskap är att 
den kan lagra värme under dagen för att under natten avge den. 
    Klinkers och andra keramiska material, vilka framställs av hårdbränd lera, har samma 
egenskaper. Miljöfarliga tillsatsämnen kan framkomma i både färgpigment och eventuell glasyr, 

det är dock i en acceptabel nivå. Man kan tvingas att välja dessa material i våtrum om man vill 
undvika plastmattor och vinyltapeter, av miljö- och hälsoskäl.114 
 

Linoleum 

Linoleum framställs huvudsakligen av naturliga komponenter. Mattan produceras av linolja, 

trämjöl och kalkstensmjöl på ett underlag av juteväv eller syntetväv. Linoleumgolv är ett 
mycket bättre miljöalternativ i jämförelse med PVC-mattor och heltäckningsmattor av ull 
respektive syntetfiber. Materialet linoleum är miljöanpassat, men det inte helt problemfritt. För 
att limmet inte ska mögla, måste underlaget vara helt torrt innan det limmas. Är man orolig för 

detta så kan man istället fästa mattan med dubbelsidig tejp eller nubb. Vid rengöring av 
mattorna kan man använda handdiskmedel märkta ”bra miljöval” istället för starka 
rengöringsprodukter, eftersom mattorna inte tål basiska kemikalier. Linoleumgolven kan avge 
skadliga och illaluktande ämnen om man våttorkar alltför mycket. De måste regelbundet 

behandlas med golvpolish eller golvrengöringsvax för att inte vekna och skadas. Ytan täcks ofta 
med ett tunt plastskikt av akrylat eller polyuretan för att dess skötsel ska underlättas. Båda dessa 
skikt kan avge ämnen till luften, men miljömässigt är akrylatskiktet bättre.115 
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Plastmattor 

PVC är en av miljöskadligaste plasterna och tyvärr är det många plastmattor som framställs av 
det. Polyolefiner som polyeten och polypropylen är de minst miljöstörande plasterna och är att 
föredra vid producering av plastmattor.116 

 

Kork 

 Korkplattor är resultatet av korksmulor som kramats ihop under högt tryck och värme. 
Plattorna hålls samman av korkens egna bindningsmedel. För att värna om miljön kan man 
köpa obehandlad kork som lackas eller vaxas i efterhand, på detta vis slipper man plastytan av 

PVC som används på många korkgolv för att de ska få en slittålig yta. Kork är ett miljö- och 
hälsovänligt material som dock måste transporteras långa sträckor från utlandet.117 
 

4.4.6 Isolering 

God isolering är en grundläggande förutsättning för minskandet av värmeförluster. Taket är 
vanligen den största ytan i huset som är utsatt för, och ska skydda mot, ytterväder. Eftersom varm 

luft stiger kan värmeförlusterna vara enorma om taket inte skyddas väl, därför är taket den 
viktigaste ytan att isolera i ett hus. Alla förbindelseelementer mellan inne och ute är viktiga att 
isolera väl, ytterdörrar, fönster och vindfång är sådana partier. Isoleringsmaterial finns i stor 

omfattning, men de miljövänliga alternativen är färre.  
 
Det är viktigt att, förutom materialens isoleringsförmåga och miljövänlighet, se över vilka 
material som tål fukt och vilka som måste hållas torra. Isoleringsmaterial bör inte väljas på måfå, 

faktorer som förmågan att lagra fukt och värme samt materialens trycktålighet är intressant. 
Samtidigt är det bra att ha i åtanke att ett material kan vara tätt eller diffusionsöppet.  
    Snäckskal, hampafiber samt aluminiumfolier, mellan vilka luften hålls orörlig, är nya 

isoleringsmaterial som tyvärr inte finns att få tag på i Sverige för dagsläget.118 
 

Mineralull (λ*=0,039W/mK) 

Isoleringsförmågan för glas- och stenull är mycket god, och de är bland de vanligaste 

isoleringsmaterialen i Sverige. Energiåtgången vid tillverkningen av stenull är cirka tjugo 
gånger större jämfört med cellulosafiber. Vid framställningen av glasull försöker man använda så 
mycket returglas som möjligt.  

 

Cellulosafiber (λ*=0,039W/mK) 

Cellulosafiber har mycket god isoleringsförmåga men måste under tryck sprutas in i 
konstruktionen för att inte sjunka ihop. Materialet erhålls av ren träfiber från industriavfall och 

är därav mycket miljövänligt.119 
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Linskivor (λ*=0,039W/mK) 

Lin odlas ofta för linoljeproduktion. Man kan pressa ihop den utvunna linfibern till isolerings-
skivor. 
 

Träullscementskivor(λ*=0,080W/mK)/Träullsmagnesitskivor (λ*=0,093W/mK) 

Avfallsprodukten, träull, binds med cement eller magnesit och bildar fuktbeständiga skivor, 

med god brandsäkerhet, vilka dessutom är mycket miljövänliga. 
 

Porösa träfiberskivor (λ*=0,050W/mK) 

Dessa är en brukad avfallsprodukt, och de är känsliga för fukt. (Se 4.4.2 Fasaden, Träfiber) 
 

Kork, expanderad (λ*=0,041W/mK, lösfyll, λ*=0,045W/mK, skivor) 

Kork innehar god hållfasthet och bärkraft. Materialet kan efter användning malas ner för 
återanvändning eller uppeldning. Kork, som inte kombinerats med bitumen eller limmer, är 
vänlig mot både miljö och hälsa. Produktionsprocessen kräver inte mycket energi, utan det är 

de långa transportsträckorna, från södra Europa och norra Afrika, som belastar miljön.120 
 

Kokosfiber (λ*=0,045W/mK) 

Kokosfiber finns på kokosnötternas skal. Det är en rest som finns i stora mänger i flera olika 
länder. 
 

Kutterspån (λ*=0,06-0,08W/mK) 

Kutterspån är en avfallsprodukt från träindustrier och är därför väldigt billig. För att det ska 

packas kräver materialet stampning. Kalk brukar tillsättas som brandskydd och för att driva bort 
insekter. Behandling av isoleringsspån har utvecklats och man har lyckats göra materialet 

brandtåligt genom silikatbehandling.121 
 

Torv (λ*=0,08W/mK, lösfyllnad, λ*=0,038W/mK, skivor) 

Isoleringstorv finns i olika former; löstorv, block samt isoleringsplattor. Isoleringsplattorna har, 
efter tester från Statens provningsanstalt, en isoleringsförmåga likställt med mineralull och 
cellulosafiber. Löstorv däremot uppskattas ha hälften av isoleringsförmågan. En nackdel med torv 

är att den sjunker ihop en bit för varje år och måste fyllas på, den drar dessutom åt sig mycket 
damm.122 
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Halm (λ*=0,070-0,085W/mK) 

Halm, från vete eller korn, limmas ihop med det egna bindningsmedlet lignin. Halmskivor är 
mycket ekologiska skivor som med sina bärande och isolerande egenskaper kan tillämpas i 
mindre byggnader. Dock är de svåra att få tag på i Sverige, de används främst i England och 
USA.123 

 

4.4.7 Nya material 

Bam 

Det nya materialet bam ska vara det trejde starkaste materialet i världen, efter diamant och 

kubisk bornitrid. Det ska även vara betydligt halare än Teflon. 124  Teflon är DuPont-
koncernens125 varumärke för polytetrafluoreten, PTFE. 
 

Grafen 

Grafen förväntas bli populärt inom flera olika områden. Det är dock inte fullt utvecklat ännu. Det lätta och 
superstarka materialet är tio gånger mer värmeledande än koppar och 100 gånger starkare än stål.126 

 

4.5 Konstruktion 

När en konstruktion sätts ihop kan olika följder uppstå beroende på hur man kombinerat 

diverse material och var i huset de placerats. Det är inte tillräckligt med att ha prioriterat 
miljövänliga och värmeeffektiva material, utan man måste ta hänseende till hur materialen 
fungerar ihop samt hur pass effektivt det är att ha dem i den del av byggnaden man tänkt. 
Brukarna av den färdiga byggnaden berörs av materialen, det är därför bra att undersöka 

egenskaperna hos tunga eller lätta material som väljs. Man kan till exempel bestämma att 
fuktbuffrande* material ska användas i våtrum och välja diffusionstäta* material, på ställen där 
fukten kan vandra, för att undvika fuktskador. 
 

Lätta byggnader bevarar inte värmen lika bra som tyngre byggnader vilka genom sin 
värmelagrande förmåga inte tappar lika mycket värme under natten. Däremot har lättare 
byggnader ofta bättre isolering. Man kan därav kombinera isolerande ytterväggar med 

värmelagrande innerväggar.127 
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Figur 39: Uteluft tillförs vindsutrymmet genom springor i takfoten. Den 
tjocka isoleringen har en filtrerande och värmeväxlare funktion. [En 
illustration baserad på en figur i Luftvärmesystem, 1993] 

 
 

4.5.1 Dynamisk isolering 

Dynamisk isolering är en effektiv konstruktionsmetod som med gott resultat kan tillämpas i 
större såväl som mindre konstruktioner. Värme, som i normala fall hade gått förlorat genom 

taket, tillvaratas genom att återutnyttjas till att värma upp uteluft som sugs in i isoleringen. 
Tilluften förvärms av den varma frånluften som strävar sig upp genom isoleringen (varm luft 
stiger medan kall luft sjuker).128 Detta förklaras med en illustration i figur 39. Vindsutrymmet 

ventileras även om det är vindstilla. Den dynamiska isoleringen består av cirka 0,6 meter vitull 
vilken återanvänder den största delen av värmeströmmen och filtrerar cirka 99,9 % av alla 
partiklar.129 

 

Luftvärmesystem kontra system med dynamisk isolering 

I boken ”Luftvärmesystem – fördelar och nackdelar” presenteras en jämförelse, som 
genomförts av Stig Jahnsson från Energidoktorn Konsult AB, mellan luftvärmesystem och ett 
system som utnyttjar så kallad dynamisk isolering. Resultatet av studien visar, enligt författaren, 

att system med dynamisk isolering är helt överlägset luftvärmesystem.130 
 

4.6 Hustyper 

Hus planeras i allmänhet på sådana sätt som underlättar dess ventilering, vilket i många klimat 

är den enda metoden för avkylning. Ventileringen underlättas överlag om luften tillåts vandra 
genom hela huset/lägenheten, detta uppnås vanligtvis genom en öppen planlösning, dörrar 
med luftmarginal på ovan- och undersida eller genom ”lufthål” i väggar. Planlösningar 

utformas, ofta i kombination med trapphus och ljusgårdar och andra höga rum med coupolor 
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Figur 40: Malaysiskt hus. [Källa: Byggekologi, 2009.] 

Figur 41: Egyptisk fastighet. [Källa: Byggekologi, 2009.] 

 

(ventilationshuvar), på ett sätt som underlättar korsdrag.131 Korsdrag underlättas, i utrymmen 
som har högt till tak, genom en viss utformning av mynningen till luftintaget. Mynningen 
utformas för att skapa drag när vinden blåser. Figur 40 visar hur korsdrag uppmuntras i en 

malaysisk bostad. 
 
 

 

 

 
 
 
I anläggningar där ventileringsbehovet är större kan självdrag vara eftersträvansvärt och det är 

då smart att optimera de termiska krafternas verkan genom att exempelvis planera in 
ventilationsskorstenar eller vindfångande ventilatorer (malkafer), som tvingar ner vindarna i 
konstruktionen. Byggnaden kan även kylas ned genom ventilering av väggar och tak under 
sommaren.132  

    Figur 41 representerar självdragsventilation, i en Egyptisk fastighet, med hjälp av malakaf. 
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Figur 42: Nedgrävt hus av Malcolm Wells. [Källa: Byggekologi 4, 1997.] 

Det nedgrävda huset 
I mitten av 70-talet bestämde sig den miljömedvetne arkitekten Malcolm Wells för att anpassa 
sin arkitektur till omgivningen för att minimera husets naturpåverkan. Han skulle i 

fortsättningen ersätta varje kvadratmeter bebyggd mark genom att placera lika stor jordyta på 
taket. Hans bok ”Underground designs” inspirerade många i USA att börja bygga under 
jordytan.133 I boken har författaren med sina ord och illustrationer ansträngt sig med att påvisa 

varför underjordiskt byggande för honom innebär arkitektonisk skönhet med skydd mot bland 
annat fukt, mörker, brand och ljud samt skydd mot vinterkyla och sommarhetta. Figur 42 visar 
hur ett underjordiskt hus, som Malcolm Wells designat, ser ut. 

 

 
 

 
 
Intelligenta hus  

I takt med förbättrad teknologi finner man fler lösningar som på sikt leder till minskade 
miljöproblem. Hus kan med datorstyrning energieffektiviseras genom att olika delar av 
arkitekturen automatiskt anpassar sig efter rådande klimat. Det kan vara att persienner, jalusier 
eller gardiner dras för eller ifrån eller luckor som vinklas, öppnas och stängs beroende på 

solljusets eller vindens riktning och styrka. På samma sätt kan glasytor anpassas efter väderlek 
genom att bli transparanta eller reflekterande. 134 
 

Mycket inspiration kan hämtas från naturen. Olika djurarter bygger intressanta bon som kan ge 
avtryck hos den som låter sig fascineras. Insekter, fåglar och andra djur kan ses som arkitekter 
som utnyttjar naturens resurser för sina hem, samtidigt har de en bra ventilation och klarar sig 
utan en extern nedkylnings- eller uppvärmningskälla. Isbjörnen går i ide under jorden och 

fågeln vilar på eller i trädet. 
 Figur 43 visar bäverns bostad. Bävern sover i sitt hem på fastmark, men har ”ytterdörren” 

genom vatten. I ett vattendrag bildar detta ofta en damm, på så sätt kan bävern kontrollera 
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Figur 43: Bäverns arkitektoniska färdig-
heter. [Källa: Byggekologi 4, 1997.] 

Figur 44: Sektionsvy på hur ett ter-
mitstack ser ut på dagen (vänster 
figur) och på under natten (höger 
figur). [Källa: Byggekologi 4, 1997.] 

vattennivån. En inbyggd ventilationsskorsten utformas för att inte kunna utnyttjas som entré 
för inkräktare. 

Figur 44 illustrerar hur termiter utformar sina bon för att kunna hålla en mycket stabil 

temperatur och relativ luftfuktighet. 
 

 

 
 
 

 
Arkitektur kan delas in i flera olika klasser. Några av dessa är: 
 

- Organisk arkitektur, där man utgår från naturens former. Detta kan omfatta 
människor, djur och växter såväl som skelletter, frukter och grönsaker. Organisk 
arkitektur har varit en stor inspirationskälla inom det ekologiska byggandet. 
 

- Antroposofisk arkitektur som har sin grund i det estetiska, ämnar att skapa harmoniska 
och inspirerande miljöer genom struktur, färgtoning, textur och belysning. 
 

- ”High tech” som bygger på utformning av intelligenta hus, innebär att utnyttja 
datoriserade mekanismer till att anpassa byggnaden efter rådande klimatförhållanden. 
 
- ”Low tech” innebär att utnyttja material från den befintliga plats. Det kan vara jord, 

halm, trä etcetera.135 
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5 FRAMTAGNA KONCEPT 
 

 

I strävan mot en hållbar utveckling måste helhetsperspektivet beaktas redan vid 
planeringsskedet av ett byggnadsprojekt. För enkelhetens skull kan man betrakta en byggnad 
som en helhet av tre delar. Den första är arkitekturen (byggnadsform, planlösning, konstruktion, 

stomme, material, etcetera), den andra är installationerna och den tredje är brukarna. Dessa tre 
faktorer samspelar och det som är viktigt att ha i åtanke är att dessa bör anpassas gentemot 
varandra. 

Arkitekturen bör anpassas till platsen och planeras på ett sätt som underlättar dess drift och 
gör det trevligt att vistas i. De inneboende bör vara medvetna om vilken inverkan deras vanor 
har på byggnaden och dess installationer. Värme- och ventilationssystemen ska utgöra minimal 
skada på arkitekturen, värna om dess brukare, vara underhållsfri eller lätt att underhålla och vara 

energieffektiva samtidigt som de fullför sitt syfte.  
 
Tre hustyper presenteras nedan. Dessa är exempel på hur man kan planera ett bygge och 

anpassa det efter plats, miljövänlighet och livsstil. 
Det första huset är ett flerbostadshus, det andra är ett tvåplanshus avsedd för familj och det 

tredje är ett mindre hus anpassad för singlar och par. 
 

Gemensamt för husen är att de utformas för att klara av klimatet i Norrland. Observera att det 
finns flera egentliga lösningar på både konstruktionsteknik, utformningsalternativ och 
installationsmöjligheter. Utformning, materialval, värme- och ventilationsteknik och inredning 

väljs utifrån det som visar sig vara lämpligast ur energihushållningsperspektiv. Presenterade 
lösningar skall ses som förslag och ej beaktas som ett absolut ultimatum. Husen existerar inte, 
än, utan är endast ett bearbetat resultat av framkommen data från konceptutvecklingsmetoder 
som framförts utifrån fakta från rapporten samt andra oortodoxa metoder som beskrivs i 

nästkommande avsnitt. 
 
Det finns många energiutvinningskällor som är värda att utforska och om möjligt utveckla. Ett 
exempel är ledningar under marken, vatten- och avloppssystem samt fjärrvärmesystem. Dessa 

överger en stor mängd energi till marken. Denna energi har vi ännu inte lärt oss att utnyttja på 
ett effektivt sätt ur hållbarhetsperspektiv. Värme från exempelvis avloppssystem kan enkelt tas 
tillvara, men problematiken ligger i att det inte är ett kontinuerligt flöde genom dessa och att 

man på sådant vis inte utvinner mycket av den energi som passerar. Om man däremot hade 
kunnat stoppa en mängd av avloppsvattnet så att det hela i kretsloppet avstannar en stund för 
att maximal mängd värme ska kunna återanvändas så hade det kunnat vara ett väldigt 
miljövänligt alternativ till uppvärmning av tilluften och det skulle även medföra minimal möda 

för drift och underhåll. 
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5.1 Konceptutveckling 

Att välja ut de bästa lösningarna kan utföras kvantitativt och kvalitativt. I denna del av arbetet 
har det valts att kombinera dessa aspekter för att få ett resultat som är väldefinierat. 

Anledningen till att ett kvalitativt och kvantitativt utförande valdes är på grund av att vissa delar 
av verifierings- och konceptframtagningsarbetet kan bedömas subjektivt samt numeriskt. En 
kombination av de olika bedömningsaspekterna har valts eftersom många lösningar kan vara 
bra på olika sätt och varje enskild individ kan efter egen uppfattning uppleva en lösning som 

bättre än den andra beroende av personliga preferenser.  
 
 

 

Exempel:  

Detta kan givetvis variera beroende på årstid och humör. Person 1 som en varm 

sommardag är positiv och glad kan känna att inomhusklimatet är bra fastän det 

hade kunnat vara bättre enligt person 2 som är i samma rum, som på grund av 

personliga preferenser styrda av humöret och den egna erfarenheten inte upplever att 

inomhusluften är lika tillfredsställande som den luft person 1 inandas trots att det i 

grunden är samma luft. 

 Detta kallas i psykologiska termer för placebo effekten. 

 
 

 
För att finna en optimal lösning för energieffektivisering av en byggnad med avseende på dess 
behov av uppvärmning och ventilation måste man tänka utanför lådan. Med de befintliga 
metoderna för uppvärmning och ventilering är arkitekturen i sin helhet en central punkt. 

Eftersom målet är att stimulera och optimera processen för problemlösande nytänkande genom 
välgrundat beslutsfattande och uteslutningsförmåga så kan man tillämpa den kognitiva 
psykologin som metod för produktutveckling. Det finns många medel att ta till bruk för detta 

ändamål. De metoder som kommer att användas i denna rapport presenteras nedan.  
 
För att finna ett koncept måste man anpassa sin produktutvecklingsprocess baserat på ändamålet, 
som i detta fall är att finna en lösning till hur värme- och ventilationssystem kan 

energieffektiviseras. ”Product design and development”, av Karl T. Ulrich och Steven D. 
Eppinger, har använts för vägledning i konceptframtagningsprocessen.136 
 

Den information som använts ur boken är från kapitlet: ”Concept Development: The Front-
End Process”. Det handlar om hur man, utifrån en verksamhetsidé, går tillväga för att utveckla 
en framtagen produkt. Denna rapport kommer dock endast ha fokus på metoden för att få fram 
ett koncept, det vill säga de fyra första stegen (figur 45). 
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Figur 45: Ett schematiskt upplägg återges, varvid sju steg kan följas i kronologisk ordning samtidigt som tre 
andra punkter kan beaktas i säkerhetssyfte, för att kontrollera processens framgång och avgöra om det är lönt 
att fortsätta. Detta sker sekventiellt och iterativt. Modellen återges i sitt ursprungliga utförande i ”Product 
design and development” av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger. 
 
 

 
Identifiering av behovet kommer att göras med hjälp av Rudyard Kiplings137 metod, där även 

målspecifikationer fastställs (se nästa avsnitt). Vidareutveckling av målspecifikationerna kommer 
att ske genom en metod som bygger på Edward de Bonos 138  tankeprocess för 
konceptframtagning, varvid valen av produktkoncept genomförs. 
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5.1.1 The Kipling method 

För att kunna lösa en uppgift på ett bra sätt kan det behövas riklig kreativitet, men framför allt 
är det viktigt att ha god kännedom om problemet. De frågor man kan ställa är: Vad? Var? När? 
Varför? Hur? Vem?139 
 

Metoden är döpt efter författaren Rudyard Kipling, som i hans novell ”The elephant’s child” 
skrivit nedanstående dikt.140 

 

 
 
 
 

“I keep six honest serving-men 
(They taught me all I knew); 
Their names are What and Why and When 

And How and Where and Who.” 
 
 

Svensk översättning: 

 
 
”Jag har sex ärliga drängar 
(De lärde mig allt jag visste); 

Deras namn är Vad och Varför och När 
Och Hur och Var och Vem.” 

 

 
 
 
 

 
 
Frågorna kan användas för att skapa en god problemformulering samt utreda orsakerna till 

problemet. 
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FRÅGOR & SVAR. VERSION 1 

 
Vad är problemet?  

  För stora energiförluster. 
 

Var finns problemet?   
I huset (material, luft, brukare).  

 
När råder problemet?   

När huset utsätts för kyla och när överskottsvärme behöver transporteras bort.  

 
Varför finns problemet?  

För att huset inte isoleras tillräckligt väl och inte lyckas lagra värmen. Värmen 
bevaras inte utan förloras med frånluften.  

 
Hur kan problemet lösas?  

Genom att minimera värmebehovet. 
 

Vem kan lösa problemet?  
Arkitekter, ingenjörer och myndigheter för att nämna några. 

 

 
 
Frågorna kan formuleras och kombineras på många olika sätt för att på så vis vara anpassade till 
det rådande problemet. Vi kommer att ha kvar samma typ av frågor med viss modifiering, 

enligt nedan, för att få fram annan information till stöd. 
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FRÅGOR & SVAR. VERSION 2 

 
Vad är problemet? 

  För mycket energi som går till uppvärmning och ventilering. 
 

Var finns problemet?  
  Ovanpå marken. Där hus inte är skyddade annat än genom sitt skal.  

 
När råder problemet?  

  Året runt. Vintertid av värmeförluster och sommartid av överskottsvärme. 

 
Varför finns problemet? 

För mycket energi förloras genom material och luft. Det kan vara stora 
värmeförluster genom väggar, fönster, tak och ytterdörr, värme som förloras ut 

med frånluften och värme som krävs för att värma tilluften. 
 

Hur kan problemet lösas?  
Genom att minimera husets värmeförluster. 

 
Vem påverkas av problemet?  

Ägarens ekonomi påverkas, naturen och växthuseffekten förvärras. 
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ORSAK - VERKAN SAMBAND 

 

När vi gör en sammanställning av dessa kan vi se hur det ena hänger ihop med det andra. Detta 

ger en tydligare bild av problemet och gör det lättare att finna lösningar. Tillvägagångssättet är 

inspirerat av RCA (Root Cause Analysis).141 Angreppsmetoden är modifierat och anpassat för 
att tillämpas i ”the Kipling method” och kunna bidra till finnandet av den mest värdefulla 
informationen som ska hjälpa att definiera roten i problemet och på så vis även brännpunkten i 
en lösningsmall som skall eftersträvas för koncepten.  

 
 
 

 
Vad är problemet? 
 

- För stora energiförluster. 

 
på grund av 

 
  - För mycket energi som går åt uppvärmning och ventilering. 

 

Stora energiförluster innebär ökad energianvändning. 

 

 
 
 

Var finns problemet?  

 
- I huset (material, luft, brukare).  
 

eftersom att hus oftast är 

 
- Ovanpå marken. Där hus inte är skyddade annat än genom sitt 
skal.  

 

Värmeåtgången påverkas av husets material, metoden för att 

hämta in och leda ut luft, brukarnas livsstil och medvetenhet 

samt husets grad av direkt exponering mot ytterväder. 
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 Root cause analysis, 2006 
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När råder problemet?  
 

- När huset utsätts för kyla och när överskottsvärme behöver 
transporteras bort.  
 

det vill säga 

 
- Året runt. Vintertid av värmeförluster och sommartid av 
överskottsvärme. 

 

Värmeförlusterna ökar i takt med att utomhustemperaturen 

sjunker. 

 
 
 

 
Varför finns problemet? 
 

- För att huset inte isoleras tillräckligt väl och inte lyckas lagra 

värmen. Värmen bevaras inte utan förloras med frånluften.  
 

vilket innebär att 
 

- För mycket energi förloras genom material och luft. Det kan 
vara stora värmeförluster genom väggar, fönster, tak och 

ytterdörr, värme som förloras ut med frånluften och värme som 

krävs för att värma tilluften. 
 

Husets isolerings- och värmelagringsförmåga är beroende av 

vilka material man använt till huset och hur dessa 

kombinerats. Hur uteluft tillförs, och om frånluftens värme 

återanvänds, är också av stor betydelse. 
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Hur kan problemet lösas?  
 

- Genom att minimera värmebehovet. 
 

vilket åstadkoms 

 

- Genom att minimera husets värmeförluster. 
 

Lösningen på problemet formuleras, ironiskt nog, väldigt kort 

och koncist. Lösningen är att minimera det upplevda 

värmebehovet, vilket åstadkoms genom minimering av 

värmeförluster. 

 

 
 
 

Vem kan lösa problemet?  
 

- Arkitekter, ingenjörer och myndigheter för att nämna några. 
 

 Vem påverkas av problemet? 
 

- Husägarens ekonomi påverkas, naturen och växthuseffekten 

förvärras. 
 

Problemet påverkar husägaren genom ökade utgifter, men 

framförallt påverkas naturen genom att dess resurser förbrukas, 

dess skönhet omvandlas till ett betong- och asfaltsamhälle, dess 

växt- och djurrikedom förstörs och dess rena luft förorenas.  

    Att utgöra minimal pålastning eller till och med kompensera 

för växthuseffekten, genom att finna och utveckla de bästa 

lösningarna för en ekologisk hållbar utveckling, kräver mycket tid 

och engagemang från olika håll. Arkitekter, ingenjörer, 

beställare, byggherrar, företag, myndigheter och andra som på 

något vis arbetar eller inverkar inom byggnadssektorn måste 

samarbeta för att finna och utveckla de bästa lösningarna. 
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Slutsatsen som kan dras av detta är att arkitekturen måste förbättras. Det färdiga huset ska, 
genom god isolering, motstå yttre klimatpåverkan. Det ska även kunna bevara värmen i huset, 

exempelvis med hjälp av värmelagrande material, så att det inte går förlorat genom husets skal. 
Frånluftens värme är också värdefull att ta vara på, och energi som krävs för att värma tilluften 
kan hämtas genom naturliga energikällor eller spillvärme. 

För att energieffektivisera en byggnad är det viktigt att finna goda lösningar genom att 
anpassa sina val efter husets förutsättningar och omgivningsomständigheter. Förutom 
uppvärmning, ventilation och material bör även hänsyn tas till husets in- och utvändiga 

utformning samt omgivningens klimatpåverkan. 

Lärdomarna från ovanstående kommer att beaktas vid utformningen av typhusen  
 
Denna rapport beskriver i sin helhet alla behov som framhävs i detta avsnitt och mer konkret 

vilka aspekter som behöver förbättras. 

 

5.1.2 ”Six thinking hats” 

Edward de Bonos stora verk ”Six thinking hats”142 går ut på att tänka ur flera perspektiv. Man 

ska anpassa sin tankegång och beslutsunderlag efter olika pretentioner och preferenser. För att 
kunna dra optimal nytta av befintliga lösningar, och finna nya lösningar som kan leda till 
framgång, ska man tänka kreativt istället för att låta sig begränsas av den egna individens 
rationella tänkande. Tekniska och vetenskapliga framsteg kan utnyttjas på olika sätt genom 

kombinationer av olika faktorer och skapande av nya obeprövade lösningar. Nygenererade 
idéer ses som en grundsten till någonting som i framtiden kan spela en stor roll genom radikala 
eller inkrementella innovationslösningar. De Bonos tankehattar är en anpassad metod för 
kreativ produktutveckling.  

 
Istället för att argumentera för och emot en lösning kan man beakta alla tänkbara alternativ, 

även sådana som kan anses irrationella eller omöjliga. Det är viktigt att våga utmana logiken 

och låta den gränslösa fantasin vägleda kreativiteten så att uppfinningsförmågan inte fastnar i en 
liten låda av logik baserad på personliga åsikter. 
 

Med Edward de Bonos metod ska man ha på sig en mössa vars färg presenterar 

framhållningssättet i ditt tänkande. En metod, för att man lättare ska kunna se ur de olika 
perspektiven som beskrivs nedan, kan vara genom att sätta sig in i olika roller som på något sätt 
innehar egenskaper som krävs för att man ska kunna se ur de olika perspektiven. En bläckfisk 

har flera armar och då kan man föreställa sig att man som bläckfisk utnyttjar dessa armar till att 
undersöka och jämföra flera saker samtidigt. Den tar hänsyn till alla aspekter och kan 
exempelvis kombinera Åsnans åsikt med Jokerns, om den finner en delkomponent i en av 
Åsnans idéer vara tillämpbart i Jokerns förslag. Bläckfiskens strategi är att finna optimala 

lösningar genom att kombinera och utvärdera de olika framhållningssätten. 
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 Sex tänkande hattar, 2009 
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De sex olika förhållningssätten: 

 
 

 Bläckfisken tar hänsyn till all tillgänglig information som kan ha inverkan 

på det valda alternativets förmåga och undersöker sina valmöjligheter för att, 

i sitt neutralt faktaenliga tänkande, basera sitt beslut på det som har de 

största utvecklingsmöjligheterna. [Vit mössa] 

 

 Hajen är impulsiv och agerar efter instinkt. Valen baseras på rådande 

förnimmelser. [Röd mössa] 

 

 Jokern är kreativ och föredrar estetik och livfullhet. Skapar och kombinerar 

föremål och teknik på känsla. Provar gärna nya udda saker. [Grön mössa ] 

 

 Åsnan ser positiva möjligheter av sådant som oftast förkastas av andra. [Gul 

mössa] 

 

 Giraffen tänker långsiktigt och beaktar risker, hot och andra hinder för att 

basera sitt val på det som är optimalast i längden, för en hållbar utveckling. 

[Svart mössa] 

 

 Du tänker ur eget perspektiv, ser över de olika tankegångarna, 

sammanställer resultaten och avgör vad som kan användas, utvecklas och 

borttagas. [Blå mössa] 

 

 

Man kan lära sig att skilja sitt tänkande i sex tydliga funktioner och roller. Varje tankeroll 
identifieras med en färgad symbolisk "tänkande hatt." Genom att mentalt bära och byta "hatt" 

kan man enkelt inrikta eller styra om tankarna, samtalet, eller mötet.143 

 
Innan man börjar titta ur dessa olika perspektiv gör man en ”mind map” där alla tänkbara 

alternativ för respektive moment presenteras. Observera att detta inte har någonting att göra 
med de tre delarna av byggnaden som nämnts tidigare. Här finns brukarna inkluderade 
i ”innovativa ideer”, och inom installationer finns här endast värme och ventilation inräknat. 

I detta fall undersöktes fem grenar; 

 

 1. Arkitektur (byggnadsform, planlösning och konstruktion) 

 2. Energikällor (allmänna respektive naturliga) 

 3. Värme- och ventilationslösning 

 4. Material 

 5. Innovativa idéer 
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 Sex tänkande hattar, 2009 
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Figur 46: Brainstorming. 

Alla möjliga faktorer som har någonting att göra 
med respektive kategori spaltades upp. Inom 
begreppet Arkitektur uppspaltades de tre 

beståndsdelarna byggnadsform, planlösning och 
konstruktion. Alla idéer man kunde komma på 
under loppet av 5 minuter skissades ned på post-

it lapp mot tavlan (figur 46). Denna procedur 
utfördes för varje del av de fem grenarna.   
 

Brainstormingen utfördes kvalitativt och kvantitativt genom crossfunktionellt team-work 

mellan fem personer med olika arbetsinriktningar (specialister som är verksamma inom de fem 
olika grenarna som nämns ovan). Detta gjordes för att motverka ensidigt tänkande och 
uppmuntra inflytelserik idégenerering från alternativa yrkesområden. Fokus för det 

multidisciplinära samarbetet var att generera så många idéer som möjligt och bygga vidare på 
varandras idéer. Generella regler för brainstorming-aktiviteten följde tre riktlinjer enligt nedan. 
 
 

Bygga på andras idéer 
Acceptera att inga idéer är dåliga 
Generera så många idéer som möjligt 

 

 
För att utnyttja dessa idéer på bästa sätt har valen av de framtagna lösningarna baserats på de 
olika framhållningssätten från ”six thinking hats”-metoden. De olika lösningarna som lagts fram 

av bläckfisken, hajen, jokern, åsnan, giraffen och det egna perspektivet har sammanställts. De 
lösningar som haft störst potential och varit lämpliga att bygga vidare på har sammanställts till 
de egna husförslagen. Det som varit intressant att beakta i detta avseende är skillnaden i 
tankegång mellan de olika karaktärerna, och framförallt det egna perspektivet som förändrades 

efter att ha beaktat alla andra vyer. Skillnaden i inställning märktes tydligt från att först ha 
fokuserat på att finna en god värme- och ventilationslösning till att istället fokusera på huset i 
sin helhet. 

 

För varje husform som valts ut har de olika rollernas förhållningssätt från ”six thinking hats”-
metoden beaktats. En ständig process, där de fem listade grenarna ovan sammanställts av de sex 
olika tankestrategierna för att kombinera och utesluta olika valmöjligheter, har gett de resultat 

som presenteras nedan. 
 
 

5.2 Resultat 

För detta avsnitt är målet att presentera energismarta huskoncept för respektive boendeform. 
    Utifrån datainsamlingens utfall har tre hustyper framtagits med hjälp av de använda 
konceptframtagningsmetoderna, som redovisats i de tidigare avsnitten. 

    För att hustyperna ska inspirera och uppmuntra energismart byggande, så har de utvalda 
grundtankarna implementerats i tre olika bostadsformer; flerbostadshus, familjehus samt ekohus 
för singlar och par. 
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Det finns fyra nivåer som en byggnad kan miljöackommoderas efter;144 
 

 
1. Mininivå där man endast följer lagar och direktiv. 

 

2. Medelnivå är när man utför åtgärder för särskilt energi- och vattenhushållning. 
 

3. Kretsloppsnivå innebär en mer omfattande planering kring miljö- och kretslopps-

anpassning, oftast utifrån kunskapsinhämtning eller rådfrågande av specialkompetens. 

 
4. Experimentnivå är då man går steget längre och är beredd att tillämpa experimentella 

eller mindre beprövade lösningar av teknik, arkitektur och/eller materialval. 

 
 
 
Uppdelningen av de olika nivåerna kan vara ett stöd för den som vill diskutera olika målramar i 

ett byggnadsprojekt. Det finns inga absoluta gränser mellan nivåerna, utan oftast tillämpas de i 
kombination med varandra. Miniminivån är alla tvungna att följa. 
 
I respektive koncept tillämpas både arkitektoniska och tekniska lösningar som tänkts ut i 

samband med rapportskrivningsprocessen. De framförda koncepten är helt unika och något 
liknande verkar inte existera i dagsläget. Därför finns ingen information, att förmedla, kring hur 
pass bra något av koncepten skulle vara i praktiken. 

 
Koncepten för byggnadsformerna har framtagits genom en korsning av funktionalitet och 
estetik. Vad som ansetts vara funktionellt och samtidigt estetiskt tilltalande, har styrts av 
författarens egen åsikt. 

 
Det har varit svårt att fastslå ett färdigt koncept. De olika alternativ som erhölls efter Edward de 
Bonos konceptframtagningsmetod, radades upp och bearbetades noggrant. Varje komponent 

ställdes mot ”orsak - verkan sambandet” av Rudyard Kiplings sex frågor (se avsnitt 7.1.2 The 

Kipling method). Syftet har varit att finna en slutgiltig lösning för ett helhetskoncept som har 
minimala energiförluster och gott skydd mot påverkan från yttre väderleksförhållanden. Varje 
material ska jämföras utifrån dess egenskaper och kombineras med andra material eller tillsatser 

för att få ut den optimala nytta av konstruktionen. Detta är ett omfattande arbete i sig och har 
därför inte utförts för varje komponent i koncepten. Valen ska styras för att vara passande i 
kallare klimat. Det upplevda värmebehovet minimeras i takt med en minskning av 

värmeförlusterna. Det har därför lagts stor vikt vid att finna goda lösningar på planlösning och 
fasadutformning, samt uppvärmning och ventilation. 
 
Vi har länge haft bekymmer med uppvärmning och ventilation i byggnader, delvis har de varit 

energikrävande men även för komplicerade för att förstå och kunna underhålla. Det har endast 
lett till förorening av inomhusmiljön på grund av kontaminerade luftrörsystem, överventilering 
på grund av bristfälliga eller obefintliga reglersystem, och höga utgifter för både installering, 

drift samt undermåligt underhåll. 
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 Ekobygg, 1995 
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    Man har inte förrän nyligen insett förhållandet mellan de olika faktorerna som nämns nedtill. 
Varje del är beroende av den andra, och kedjan blir därför inte starkare än dess svagaste länk. 
Ett hus är resultatet av hopfogandet av många olika pusselbitar, det är därför viktigt att se till att 

varje ingående komponent bidrar till det helhetliga syftet och inte väljs på måfå. Det omfattar 
fasadens och planlösningens utformning, VVS-planeringen, inredningen, materialvalet för 
respektive komponent samt kombinationen av dessa. Brukarnas livsstil är också en faktor som 

påverkar husets funktion, därför kan det vara smart att även planera för tillämpning av värme-, 
fukt- och rörelsesensorer. Värmesensorer kan hjälpa att reglera värmen till en önskad nivå, 
fuktsensorer kan reglera ventilationen för att behålla den relativa fukthalten och rörelsesensorer 

kan ställas in för att stänga av ljus och annan elektronik när huset är obemannat. 

 
Ett husbyggnadsprojekt är självklart en komplicerad process där små missar kan leda till stora 
konsekvenser, det är därför viktigt att inte förenkla det avancerade. 

    Den akuta bostadsbristen i Sverige gav sitt utfall i miljonprogrammet. En miljon bostäder 
skulle uppföras under en tio års period, 1965-1975.145  Projektet hade och har än idag många 
styrkor såväl som svagheter. Det arkitektoniska uppförandet har fått mycket kritik genom åren. 
Vår statliga kassa har tagit hårda slag för diverse reparationer och andra åtgärder inom 

miljonprogrammet. Med facit i handen kan man idag anse att med en del försiktighetsåtgärder 
och större noggrannhet av planeringen för detta stora projekt så hade miljonprogrammet inte 
varit lika kostsamt för oss idag. Vi behöver dock inte hänga upp oss på det förflutna. Det gäller 
att lära sig av utförda misstag, därför får vi inte stagnera i ett problematiskt traditionstänkande 

utan hellre revolutionera oss till framtidens samhälle. 
 
Thorbjörn Geiser är en privatperson som för 20 år sedan fick en idé om hur man hade kunnat 

energieffektivisera bostäder, ingen trodde på hans idé då men tio år sedan beslöt han sig för att 
satsa och förverkliga sin idé. Thorbjörn Geisers idé, om att sänka energiförbrukning i 
anläggningar genom prognoser för temperatur, vind, solstrålning mot marken och även 
reflektion av solenergin från marken, kan ge stora besparingar. Utifrån väderinformationen 

genomförs en energibalansräkning vars syfte är att ge värden och direktiv på hur mycket energi 
som behöver tillföras en byggnad för att inomhustemperaturen ska hållas jämn. På så vis 
behöver man inte slösa med energi för uppvärmning.146 

 

Vissa energisparande faktorer, som kan tillämpas i koncepten, kommer att endast nämnas kort. 
Sensorer för rörelser i rummen kan tillämpas i alla koncepten. Likaså gäller sensorer för fukthalt 
och temperatur. Information om rådande fukthalt skickas till en dataundercentral som reglerar 

ventilationen genom frånluftsfläkten. På samma sätt ska information om temperatur, i 
förhållande till tid på dygnet, årstid och väderlek, reglera den tillämnade temperaturen för 
respektive rum.  

 
Tillämpning av naturlig energi från vind, vatten, mark, luft och sol bör väljas efter 
förutsättningar vid bebyggt område. Kraft från vattenrörelser kan utnyttjas vid närhet till sjö, å, 
hav eller liknande. Solceller, solfångare och vindsnurror har stor potential som bör tas tillvara 

av våra svenska hus. I samband med konceptet för flerbostadshus presenteras en ny lösning som 
kan öka solfångarnas kapacitet avsevärt. 
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Figur 48: Svenskbyggt vindkraftverk 
med ny aerodynamisk tillämpning. 
[Källa: nyteknik.se] 

Figur 47: Ny vindkraftlösning med helixformad snurra. 
[Källa: branschnyheter.se] 

    Vindsnurror genererar elektricitet av vindens rörelseenergi. Dessa kan utformas på många 
olika sätt. Genom att välja en särskild modell eller själv utforma en, ifall man vill och har 
kunskap kring aerodynamik, så kan man genom placering av snurran/snurrorna även bidra till 

att försköna byggnaden. För att rapporten inte ska bli allt för bred så återges inte dessa idéer i 
koncepten, utan nämns endast för att väcka uppmärksamhet kring möjligheterna med detta. 
Figur 47 och 48 är foton på lyckade vindkraftslösningar. 

 

 
 

 
Nertill presenteras grundläggande fakta om de tilltänkta koncepten och dess funktioner. 

http://www.nyteknik.se/
http://www.branschnyheter.se/
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Figur 49: Flerbostadshus, front. 

Figur 50: Flerbostadshus, bak. Med glashölje (blå). 

Figur 51: Flerbostadshus, sidovy. Med 
glashölje (blå). 
 

 

5.2.1 Flerbostadshus 

I konceptet Flerbostadshus (se figur 49-53) tillämpas faktorer som underlättar möjligheterna för 

ventilation och uppvärmning. För att skapa gynnsammare förutsättningar för korsdrag så 
används till exempel slutet trapphus och ljusgård. 

Det är bra att utnyttja naturliga medel i största möjliga mån, exempelvis genom utnyttjande 

av egenskaper som kan erhållas på naturliga sätt från snö, sol och andra faktorer. Därför 
omsluter en lutande glasspalt byggnaden. Denna isolerar fasaden och ger skydd mot vind och 
kyla under vintern, och överskottsvärme under sommaren. Det specialutformade glashöljet 
beklär fasaden för att under vintern kunna fyllas med snö och under sommaren ha en svalkande 

funktion. Glasspalten är vertikal mot fasaden och har en volymkapacitet för att klara av att lagra 
all lössnö som landar på taket. 

    Glaset ligger intill byggnadens grund och sträcker sig upp till takkanten. Högst upp är 
glashöljet som längst bort från fasaden. Enligt uträkningar visar sig 0,65 meter vara det optimala 
avståndet som glaset bör ha från byggnadens högsta kant. 
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Figur 53: Flerbostadshus, front. Med glashölje (blå). 
 

Figur 52: Flerbostadshus, sidovy. Med 
glashölje (blå). 
     Med hjälp utav ett skikt av det nya materialet bam kommer all snö, som faller på taket, att 

glida ner och fylla det omgivande glashöljet. Den förväntade snömängden har uppskattats till en 
kubikmeter per kvadratmeter, det vill säga 1 meters snöfall. Torny Axell, från SMHI kundtjänst, 

har bistått med information om det genomsnittliga snöfallet i Norrland. Beräkningarna som 
genomförts har baserats på koncepthusets dimensioner. På grund av att taket, för detta koncept, 
består av flera vinklade sidor så är den egentliga takytan större än om den vore platt. Genom 

tillämpning av trigonometri kan hypotenusan och den yttersta takytan räknas fram. Fast 
eftersom snö faller från ovan, så är det samma totalmängd snö som landar på grundytan och 
därför är de aktuella beräkningarna oberoende av takets lutning såvida all snö fortfarande kan 
glida ner i glasspalten. 

    En faktor som inte uppmärksammats i beräkningarna är den volym, kring fönstren, som 
försvinner från glasspaltens lagringskapacitet (se figur 55).  

Glasspalten (figur 54) håller byggnaden välisolerad under vinterhalvåret tack vare det 
täckande snölagret. Under sommaren isoleras solstrålningsvärme, i luftspalten mellan glaset och 
fasaden, för att ledas bort. Instrålningsskyddet kring alla fönster förhindrar solen från att värma 

byggnaden för mycket under sommaren. Detta åstadkoms genom att solljusets infallsvinkel 
förblir gynnsam under vinterperioden medan det under sommaren blir en mindre yta som 
ljusstrålningen kommer åt. Det beror på att solen nästan strålar rakt ner under sommaren och 
ett instrålningsskydd då ser till att det är en mindre mängd ljus som får skina in i huset. 

Förutom detta så bidrar glasspalten till att skydda byggnaden mot vind, ljud och smuts året runt. 
Det skyddande glaset ger inte upphov till fuktproblem. Regn som rinner ner från taket 
fortsätter hela vägen ner till fasadens avloppskanal vid marken. 
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Figur 54: På sommaren samlas strålningsvärmen mellan skivan och väggen för att ledas bort. Under höst och vår tillkommer 
ett ”lock” som isolerar värmen, vilken överförs vill ytterväggen under natten. På vintern är utrymmet packat med snö.   
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Fönstren är välisolerade med ett genomskinligt lager av aerogel. Därmed är faciliteten mycket 

väl skyddad mot värmeförluster under vintern, samtidigt som överskottsvärme minimeras under 
sommaren. En ränna som omringar fasaden leder den tinade snön, som droppar ned genom 
glipan av det fasadomfamnande glashöljets ände, till ett näranslutet avlopp. 

Figur 55: Flerbostadshus, fönsterlösning. 

Frontvy.  
Glaset täcker fasaden, 
utan att intervenera 
med fönstren. 
Samtidigt fungerar det 
som en värmeavledare 
under sommaren. 
 

Genomskärning.  
Glaset har en avskärmande 
funktion och förebygger 
mängden oönskad instrålning 
under sommaren. 

Sidvy.  
Både fönster och fasad får 
ett skydd mot yttre faktorer 
som vind, ljud och smuts. 
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Figur 56: En ny teknik som tillämpas i denna byggnad 
omfattar ett solfångarsystem där uppvärmningen sker 
genom en mekanism med konvexa linser som vrider dessa 
i enlighet med solstrålarnas riktning för att erhålla koncen-
trerad solstrålning och därmed en mycket högre 
värmeutvinning jämfört med vanliga solfångare. Sol-
fångarna förses med extra förstärkning för att tåla värme-
koncentrationen. 

 

Värme- och ventilationslösning 

Tilluft inhämtas via tilluftsventiler vid fönstrens ovankarm. Tre av lägenheterna har fönster mot 
både fasad och ljusgård. Frånluftskanaler går från kök och badrum i alla lägenheter och leds till 
ljusgårdens topp. Där går frånluften igenom en luftvärmepump, som används i kombination 

med en stor ackumulatortank, innan det förs ut från byggnaden. Ytterligare en luftvärmepump 
är ansluten till tilluften vid ljusgårdens högsta punkt. Denna är på under sommaren och kyler 
då luften i ljusgården. Även denna leder den utvunna värmen till ackumulatortanken. Den 

välisolerade ackumulatortanken är placerad i ljusgården, mittemot utrymningstrappan. Förutom 
från luftvärmepumpen, så erhåller husets tappvarmvatten och vattenburna uppvärmningssystem 
sin värme från ett modifierat solfångarsystem (se figur 56) och vindsnurror. På grund av 
tillämpning av datorstyrda linser, som inte behöver befinna sig intill det modifierade 

solfångarsystemet, så behöver solfångaren inte ligga i en bestämd lutning för att uppta 
solstålningsvärmen. Ett fastbränslebaserat uppvärmningssystem är anslutet till ackumulatorn för 
att användas under årets kallaste dagar. Restvärmen leds till luftvärmepumpen, vid 

frånluftskanalens ände, för att inte gå förlorad. 
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Ståltankarna skall vara tryckgodkända. Det går även att isolera dem med cellulosafiber. För att 
vara på den säkra sidan kan man skydda sig mot bland annat vattenkokning genom att installera 
ett expansionskärl och en säkerhetsventil som säkerhetsåtgärd.147 

 
Ljusgården försörjs med färsk uteluft som värms upp av återvunnen värme från övriga husets 
frånluft. Ljusgårdens luft går endast till lägenheterna genom tilluftskanaler och öppna fönster, på 

så sätt går luften i en cirkel, se figur 57. 
 
 

 

 
 

Genom att låta tilluften passera varmvatten så värms den upp innan den kommit in i huset. 
Detta uppfunna system (figur 58) filtrerar även bort partiklar från uteluften. Undertrycket som 
skapas av fläkten får luften att passera tilluftsventilen. Värmeslingorna värmer upp vattnet 

samtidigt som ett litet (reglerat) läckage tillför färsk vatten. Smuts som hamnar i behållarens 
botten rinner ut genom en typ av ventil som sorterar bort smuts som hamnar i den. Med hjälp 
av ett sådant system kan mycket energi sparas, samtidigt som uppvärmning och ventilation 
integreras i ett underhållsfritt system som utnyttjar minimal mängd energi på ett optimalt sätt. 

                                                 
147

 Byggekologi, 2009 

Figur 57: Bilden visar principen bakom ventilationssystemet. Frånluft leds ut 
genom kanaler och skapar därigenom ett undertryck i lägenheterna, varvid färsk 
luft tillförs genom tilluftsventilerna vid fasad och ljusgård. Källaren fungerar även 
som en utrymningsväg samtidigt som det tillsammans med ljusgården bidrar till 
bättre drag genom byggnaden. På detta vis kyls byggnaden ned under sommaren 
och värmeförlusterna minskas under vintern då uteluften hinner svalna tills den 
når ljusgården. 
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Figur 58: I luftuppvärmnings-
donet finns en fläkt högst upp 
och en tilluftsventil längst ned. 
Behållaren är fylld med vatten 
och ett implementerat system av 
värmeslingor.  
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Planlösning 

Byggnaden består av fem lägenheter per våning, och totalt fem våningar (se figur 59). Två av 
lägenheterna på varje våning har en balkong. Utformningen av fasaden och planlösningen har 
en annorlunda struktur där funktionalitet har korsats med organiska former. Tanken är att 
skapa en trivsam miljö i kombination med unik arkitektur. Många fönster tillsammans med en 

stor boyta ger en trevligare och mer harmonisk miljö att bo i. 
    Hissen omfamnas av en halvcirkulär spiraltrappa som i sin tur ligger inom en halvcirkulär 
glasbeklädnad.  

 

 

 
Planlösningen har utformats på ett speciellt vis där de primära ytorna har kontakt med 
yttervägg eller ljusgård. Den säregna utformningen är anpassad för vägg-, golv- och listvärme. 

Det är en smaksak om man väljer en speciell uppvärmningsmetod, eller kombinerar dem. 
Eftersom planlösningen inte är anpassad för att låta luften cirkulera mellan rummen så är ett bra 
alternativ att ha väggvärme i ytterväggar och ljusgårdens väggar som är i anslutning med 
innemiljön. Detta kan kompletteras med komfortvärme i utrymmen som saknar kontakt med 

väggvärmen, om man inte väljer att ha totalvärme tillsammans med väggvärmen eller 
totalvärme som ett enda system. 

För det aktuella koncepthuset är golvvärme det valda uppvärmningsalternativet, då väggarna 

består av värmelagrande material som tar tillvara på värmen genom att lagra det under dagen 
och avge det till huset under natten. Detta innebär att huset inte är i behov av uppvärmning 
under natten, utan klarar sig på returvärmen från väggarna. Hade huset inte varit skyddat av en 
glasspalt, som på vintern lagrar snö, så hade huset värmts upp med väggvärme. Eftersom 

uppvärmning av fasadvägg hade kunnat motarbeta snöuppspaltningssystemet så utesluts den 
metoden, fastän det annars hade varit optimalt för att komma nära idealvärme. 

 

 
 
 
 

Figur 59: Flerbostadshus, planlösning. 
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Figur 60: En illustration över konceptets genomgående 
väggar. Som ett försök att förmedla tankegången bakom 
konceptet så har ytterväggarna borttagits. Färgsättningen 
visar hur utrymmena fördelats. Den gemensamma hallen 
(grön), huvudutrymme till vardagsrum och kök (blå) och 
privata rum (vit) är kopplade på ett egendomligt sätt som 
möjliggör stora potentialer för hur utrymmena kan utnytt-
jas och inredas. 

 
 

Planlösning som delkomponent av ett större system 

Den egenartade planlösningen kan betraktas som ett system (se figur 60). För detta koncept 
består systemet av en gemensam hall och fem huvudutrymmen med tillhörande rum kopplade 

till dessa. Detta system kan utvecklas. Om ytterväggarna tas bort så skapas möjlighet att 
expandera byggnaden. De fem huvudutrymmena kan omvandlas till hallar som är kopplade till 
flera lägenheter (det som i konceptet är rum i lägenheterna). Detta system kan vidareutvecklas 

så att en hel stad ska kunna få plats i samma byggnad.  
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Syftet med illustrationen är att visa hur systemet kan 
utvecklas till att bilda en kedja av bostäder i ett 
byggnadsverk som skulle kunna försörja och täcka de 
mänskliga behoven och fungera som en ekologisk stad. 

Figur 61: Flera Flerbostadshus sammankopplas och bildar tillsammans en ekologisk inomhusstad. 

 
 
 

 
 
 

 
För att det inte ska bildas enormt långa sträckor till vardera fastighet så skulle man kunna bilda 
flera entréer med korridorer genom systemet (se figur 61). Förutom en gränslös fantasi, skulle 

det även erfordras en gigantisk budget. Rent teoretiskt ska detta gå att tillämpa i praktiken, 

trots svårigheterna det skulle innebära. 
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Figur 62: Med denna illustration ville Malcolm 
Wells visa vad underjordiskt byggande innebar 
enligt hans definition. [Källa: malcolmwells.com] 

 

5.2.2 Familjehus 

Malcolm Wells föddes den 11 mars 1926 och dog vid 83 års ålder, den 27 november 2009.148 
Hans ekologiska satsningar på underjordiska byggnader bidrog till att han ibland gick under 
benämningen ”fadern av den moderna jordskyddade arkitekturen”, ”gurun av underjordiskt 

byggande” och ”den skonsamme arkitekten”.149 
 
Begreppet ”underjordiska byggnader” kan uppfattas på olika sätt. Man kan lätt missförstå 

innebörden eftersom de flesta underjordiska konstruktioner man hör talas om är militär-
anläggningar och bunkrar, eller ”hemliga” underjordiska avdelningar, se figur 62.  
 

 
Underjordiskt byggande behöver inte nödvändigtvis innebära byggande under marknivå. En 
felaktig uppfattning kan vara att dessa hus är som grottor, det vill säga mörka och unkna. 

Husen kan, genom att täckas i jord eller sänkas i den, bli en naturlig del av miljön. När man 
planerar en byggnad så bestämmer man, genom alla val man ställs inför, till vilken grad 
byggnaden ska främja eller missgynna naturen. Det väsentliga är hur man planerar och anpassar 
ett sådant bygge för att dra optimal nytta av den omgivande naturens krafter. Naturen erbjuder 

många möjligheter som vi måste lära oss att ta tillvara på.  

                                                 
148

 nytimes.com  
149

 motherearthnews.com  

http://www.malcolmwells.com/index.html
http://www.nytimes.com/2009/12/06/arts/design/06wells.html
http://www.motherearthnews.com/Green-Homes/2006-10-01/The-Father-of-Earth-Sheltered-Design.aspx
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Hus kan planeras under jorden och samtidigt uppmuntra ett stort insläpp av dagsljus. Det är 
viktigt att vara medveten om betydelsen av att utnyttja och kombinera olika resurser som finns 
inom räckvidd. Faktorer som ljus, vatten, utrymme och vegetation har många fördelar och kan 

med sina stora potentialer förenas för det egna hemmets nytta. 
 
Man kan bidra till att bevara miljön genom att bekläda en byggnad med ett lager jord. 

Förutom att landskapet bevarar sin skönhet, så ges även bättre villkor till växt- och djurrike. 
Koldioxiden som tär på ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten, omvandlas genom 
växternas fotosyntes till syre. Vid rivning utgör jordens avfallshantering heller inget problem, 

eftersom det återförenas direkt med naturen. 

    Ett vanligt hus kan i dagsläget inte miljöanpassas i närheten så väl som det underjordiska 
huset kan. Det beror på att jorden inte kräver energi vid vare sig tillverkning, återanvändning 
eller kompostering samtidigt som det ger en ordentlig isolering, för att inte nämna att det är 

nästan gratis. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Malcolm Wells yttrade en gång dessa tänkvärda ord: 

 

"Är underjordisk arkitektur det enda sättet att bygga utan att förstöra marken? 

Självklart inte! Det är helt enkelt ett av de mest lovande (och förbisedda) sätten. 

Soligt, torrt och behagligt, erbjuder den stora bränslebesparingar och ett tyst, grönt 

alternativ till asfaltsamhället." 

 

[Källa: malcolmwells.com.] Observera att texten är översatt från engelska! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.malcolmwells.com/
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För vidareläsning inom underjordiska verk kan ”Gentle architecture” av Malcolm Wells 
rekommenderas. 

 
Enligt en artikel, i underground-homes.com, är de 20 största fördelarna med underjordiskt 
byggande följande: 

 
 

1. Mindre byggmaterial 

2. Mindre arbetskraft 

3. Mindre fastighetsskatt 
4. Varmt på vintern 
5. Svalt på sommaren 

6. Energieffektivt 
7. Rör fryses ej 
8. Större gård 
9. Skyddande lager 

10. Skär ned på den atmosfäriska strålningen 
11. Bättre skydd mot stormar 
12. Hemfästning och försvar 
13. Insynsskydd, säkerhet och integritet 

14. Ljudisolerat 
15. Större brandsäkerhet 
16. Lång livstid 

17. Försäkringsskydd 
18. Mindre underhåll 
19. Rikligt med dagsljus om så önskas 
20. Bra utsikt om det byggs rätt 

 
 
 

Det behövs inte lika mycket byggmaterial eftersom de flesta underjordiska hem är relativt enkla 

i konstruktionen. Material för underjordiska hus innebär mindre arbete och lägre kostnader för 
att bygga huset. 
    Sådana hus har lägre fastighetsskatt i USA eftersom det generellt sett är billigare att bygga på 

detta vis. Jordens goda isolering innebär att det är varmare under jorden än vad det är uppe på 
land under vintern, vise versa så är det svalare under jord när sommarhettan slår på dagarna. 
Förutom energieffektivitet så slipper man även sönderfrysta ledningar.  

 
Jord ger näring till växter, och därför kan man plantera gräs och växter på taket. Vissa föredrar 
att ha en stor trädgård och kunna plantera det man vill på sitt tak, medan andra tycker mer om 
underjordiska konstruktioner (till exempel skyddsrum) som de är. 

 
Yttre förhållanden, som snö och vind, har en mycket mindre inverkan på underjordiska hem 
jämfört med traditionella byggen.150 

 
 

                                                 
150

 underground-homes.com 

http://www.underground-homes.com/
http://www.underground-homes.com/underground-homes-advantages.htm
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Figur 63: Familjehus. Sidovy av konstruktionen innan den jordisoleras. 

 

 

Konceptet 

Ett underjordiskt familjehus har designats för att både vara miljövänligt och funktionellt, 
samtidigt som det är en speciell upplevelse att leva i huset. Se figur 63 & 64. 
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Huset är indelat i tre huvudsektioner: 
 

 
 
 

 

De olika funktionerna i huset förklaras närmare allt eftersom. Denna översikt med planlösning 
finns som stöd, så att rundvandringen som följer avsnittet blir lättare att ta till sig. 
 

 
 

 
 
 

Figur 64: Översikt på husets olika delar och funktioner. 
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Figur 65: Detta multifunktionella rum kan utnytt-
jas som sov-/arbets-/aktivitetsrum, och har an-
knytning till bad- och tvättrum. 

 
 
Sektion 1 

 
 
 

 

 
 

1. Figur 65 återger sektion 1. Genom entrén kommer man in i huset som ständigt kan se 
annorlunda ut. Fyra vridbara väggar roterar kring en axel. Med dessa kan man enkelt 
spärra en avdelning. Till den bärande väggen i mitten är en dubbelsäng/sittplatta 

kopplad samt uppfällbara sängar/skrivbord på andra sidan (se figur 66). Om alla 

roterande väggar är vridna mot den bärande väggen så är båda rummen helt avskilda, 
detta är bra på natten då man ska sova och kanske vill ha lite enskildhet. Figur 67 
illustrerar sex olika sätt som de roterande väggarna kan kombineras. Vardera sida om 

dessa väggar kan ha olika funktioner. På ena sidan kan det till exempel finnas hyllor för 
förvaring av böcker, eller skåp till att förvara kläder i. 
    Utrymmet vid respektive kant har lämnats tom eftersom det finns många funktioner 

det kan fylla så är det bäst om man själv anpassar platsen efter egen smak och behov. 
Man kan utmana sig själv genom att prova olika möjligheter att planera dessa 
utrymmen på, och på så sätt finna tjusningen med inredning av hörn. 
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Figur 66: Figuren visar hur det kan se ut på varje sida om väggen. [Till väns-
ter] Tre sängar fälls ner på vänster sida när det är dags att sova och på den 
mellersta kan en bordsskiva placeras, för att då användas som skrivbord. 
Sängarna är fästa mot väggen på ena sidan och bärs av vajerlinor på andra. 
[Till höger] När dubbelsängen fälls upp, så fälls en sittpall ned. På denna kan 
dynor och kuddar användas, för att då vara bekväm som en soffa. Den fyller 
även en bärande funktion, då den håller upp sängen genom sin motkraft. En 
höj- och sänkbar skiva kan hissas ner från taket och användas som skrivbord. 

Figur 67: Bilden visar sex av alla möjliga sätt att justera utrymmet och isolera värmen (orange = värmeisolerat 
utrymme som är avskiljer från vardagsrum, rött = extra värmeisolerat utrymme som både är avskilt från 
vardagsrum och luftsluss) med de justerbara väggarna (blått) som kan anpassas och avskärma efter behov. 
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Figur 68: Sektion 2. Kök, studiehörna, sov- & vardagsrum. 

 
 
Sektion 2 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Denna sektion i huset ligger 0,6 meter, tre trappsteg, under de andra delarna av huset 
(se figur 68). Här finns ett kök, sov-/mat-/vardagsrum och studiehörna med 
anknytning till badrum och förråd. Figur 69 beskriver hur sov- och vardagsrummet 

fungerar. 
Mot den rumsseparerande köksväggen (nummer 16 på figur 64) finns en TV upphängd. 
Mot väggens kökssida finns ett kylskåp med hyllor på varsin sida om denna. 
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Figur 69: Fyra ”sovlådor” har en mjuk dyna, på ovansidan, som är bekväm att sitta på. ”Sovlådorna” 
öppnas som en kista, och om man är trött men vill ta del av sällskapet tills man somnat så kan ena halvan 
av luckan hållas öppen. Lådorna välisolerade men innehåller ventilationshål. I mitten av dessa lådor kan 
en bordsskiva hissas ner, och mot en låda finns en bräda som kan fällas upp mot väggen. Dessa kan 
användas för att äta mat på, använda datorn eller studera. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Eftersom bubbelpoolen i badrummet är gemensam för båda badrummen, som har olika 

golvhöjder, så har följande lösning implementerats. Bubbelpoolen ligger 0,6 meter ovan 
golvhöjden i badrummet, därför går en liten stege på sidan om den. Badrummen är 
separerade genom en väggskiva mot hörnet. Denna roterar kring sin axel och är låsbar 

från båda sidor. Om man vill utnyttja hela bubbelpoolen så kan man öppna den från 
ena sidan och vrider sedan upp låset från andra sidan genom att enkelt känna efter med 
handen underifrån skivan om denna är låst. 

 

 
 
 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 101 

Figur 70: Sektion 3, veranda (1) och terrass (2). I 
verandan finns de två skjutbara väggarna och på 
terrassen syns rampen som leder upp till platå (pil 
ned) och vidare upp till taket (pil upp). 

 
 
Sektion 3 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

3. Går man igenom vardagsrummet och går tre trappsteg upp så kommer man till 

verandan, se figur 70. Denna är utrustad med två skjutbara väggar, som med hjul (mot 
golvet) löper längs en räls på taket (figur 71). Meningen är att använda dessa i flera 
syften. De ska bidra till att isolera och tillföra värme i huset genom att under dagen 

placeras mot verandans glasvägg. Eftersom de består av ett tungt och tjockt 
värmelagrande material så lagras strålningsvärmen från solen. Under natten så placeras 
de tätt intill varandra mot vardagsrummet för att avge den samlade värmen till huset. 
Om man har gäster som inte får plats i huset eller inte vill sova i ”sovlådorna” på grund 

av klaustrofobi, så kan de inbyggda sängarna fällas ut och gästerna kan få sova i 
verandan. Under dagen så kan sängarna fällas upp och sätena vikas ner eller utan att 
någonting alls fälls ner. En spärr låser då fast sängen och sittpallen så att dessa sitter på 
plats inne i väggen. 

 
 
 

 

1 

2 
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I verandan kan man använda speglar eller reflekterande material på tak, väggar och golv 
för att fånga in så mycket dagsljus som möjligt.  
    På terrassen finns en ramp som går upp mot naturen, uppe på jorden kan man 

fortsätta upp till taket genom den andra rampen. Om man är orolig för att det ska bli 
halt att gå på rampen så kan alternativt en trappkonstruktion byggas istället, eller vid 
sidan om rampen. 

 

 
 
 

Naturliga resurser som sol-, vind-, vatten-, mark- och bergenergi, samt luftvärme, är möjliga 

att ta tillvara på. 

Figur 71: Skjutbara väggar i verandan har en inbyggd säng 
och sittpall. 
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Figur 72A: Till vänster ser man hur 
den helixformade spiralen går 
längs röret. På höger sida syns 
luckan som uppehåller vattnet 
och sedan släpper det. Röret, som 
omsluter det röda, innehåller sprit 
för att utvinna mer värme. 

 
 
 

Huset utvinner värme på fem olika sätt (figur 72A-E): 
 
 

 
 

1. Avloppskanalerna är utrustade med en spiral som ser till att avloppsvattnet passerar 

långsamt så att maximal värme ska kunna utvinnas (till vänster i figur 72A). Alternativt 

hade en vridbar lucka kunnat användas (till höger i figur 72A), denna sluter igen röret 
och när vattnets värme sjunkit tillräckligt så öppnas luckan och vattnet frigörs. Detta 
system används med en platta, innehållandes sprit, som täcker husets grund. Plattan är 

kopplad till ett rör som omsluter avloppsröret. Både röret och plattan innehåller sprit 
och på detta vis ska värme kunna utvinnas på ett effektivt sätt och värma grunden. 
Husets grund är välisolerad mellan detta system och marken för att förhindra 
möjligheten att marken leder in fukt till konstruktionen genom att bli varmare än 

grunden. 
 
 

 
 

2. Figur 72B visar hur frånluften förvärmer tilluften. 

 

 

Figur 72B: Tilluften kommer in genom taket. Torvtaket ser till att luften som tillkommer är sval under sommaren och 
mindre kall under vintern. Frånluften leds upp mot den dynamiska isoleringen som ligger på taket, under jordlagret. 
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3. Den stora innermuren, mitt i huset, tar tillvara på värme från användarnas kroppar 

genom sängarna, som värmts upp under natten och sedan fälls upp mot väggen. Ett 

kompostfack är anslutet till denna vägg. I denna slängs det organiskt avfall som hamnar 
under husgrunden. Kompostvärme erhålls genom nedbrytningsprocessen, där insekter 
och mikroorganismer avger värme då de förtär komposten. Denna värme tas upp av 

husgrunden och av den tjocka innermuren, se figur 72C.  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Figur 72C: Matrester hamnar i kompostuppsamlaren och bryts ned av mikroorganismer. 
Värmen som uppkommer genom denna process går åt att värma huset nerifrån. För att 
marken inte ska bli varmare än husgrunden och på så vis förstöra husgrunden genom 
kapillärsugning så finns en spalt med vakuum som förhindrar att detta ska ske. 
Fukttransporten är motverkad så länge marken inte blir varmare än husgrunden. Värmen 
från sängarna tas tillvara genom inslag av material med mycket goda värmelagrande 
egenskaper. Grafen hade i sitt färdigutvecklade tillstånd varit ett optimalt val för både 
sängramarna och innermuren, även koppar hade gett ett tillfredsställande resultat. Det 
gröna ska föreställa matavfall, det röda är värme, det gråa är betong och det lila är vakuum. 
Förstärkning som håller upp husgrunden har inte ritats in. 
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4. De skjutbara väggarna i verandan, som erhåller värme genom solinstrålningen och 

genom kroppsvärme när någon sovit på de nedfällbara sängarna eller suttit på de 

nedfällbara sittplatserna. Värmen avges till huset under natten samtidigt som väggarna 
ger en god isolering när de skjutits ihop. Figur 72D visar hur väggarna fångar 
solinstrålningen vid fönstret och avger sedan värmen på kvällen. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 72D: Tjockleken på de röda ränderna föreställer värmekoncentration. Det är endast en 
uppskattning och bygger inte på några uträkningar. Till höger absorberas värme (under dagen) 
och till vänster avges värme (under kvällen). 
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5. Öppningar för stearinljus, i inomhusväggarna, ger ett ordentligt värmetillskott eftersom 

väggarnas material tar god vara på värmen. Öppningar för levande ljus finns i väggen 

vid entrén och i de som finns i verandan, se figur 72E. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figur 72E: Speciella hål för värmeljus uppmuntrar ett värmetillskott från väggarna. 
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Figur 73: Planlösningen åskådliggör värmekällornas 
bidrag till huset. Det som inte syns är värmen som 
sparas av att huset är omslutet av jord, den 
dynamiska isoleringens bidrag samt värmen som 
tillkommer från värmeljusfickorna i väggen. Färg-
tonen betonar värmestyrkan. Värmen kommer 
huvudsakligen från människokroppar, avlopp- och 
avfallsvärme, och elektriska produkter som TV, 
kylskål och ugn. 

 
 
 

 
Figur 73 visar värmekällor inom huset. 
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Huset byggs så att det är starkt och vattentätt. 

Huset isoleras med jord. 

På jorden planteras växter från den omgivande naturen. Taket är 
hemmets egna trädgård. På bilden exemplifieras hur det kan se ut 
med lila orkidéer ovanför entrén, maskrosor kring kanterna av första 
sektionen och röda rosor kring den andra sektionens utkant. 

Jorden beläggs med ett lager gräs. 

Figur 74: Byggnadsprocessens fyra delar. Från betongskal till växt- och djurvänligt boende. 

 
Figur 74 är en genomskådlig illustration över processen för det underjordiska huset. 
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Figur 75: Klotet på notviksrondellen i Luleå,   
maj 2011. 

5.2.3 Ekohus 

Ekohuset är skapat för att passa både singlar och par. En förutsättning, för att en ensamstående 
eller ett par ska kunna investera i ett hus, är god ekonomi. De flesta husen är uppförda på 
traditionellt vis. För ensamstående eller par kan det vara mer intressant att bo i ett annorlunda, 
futuristiskt, hus. Konceptet, som skapats för denna målgrupp, är ett klotformat hus med en helt 

ny lösning för värme och ventilation. Denna nya lösning bygger på gamla beprövade metoder, 
skillnaden är att de tillämpas på ett energioptimalt sätt. Hur denna lösning applicerats, i huset, 
förklaras nedtill.  

 
Den valda byggnadsformen, för den aktuella målgruppen, är sfärisk. I teorin är klotformen den 
mest adekvata skepnaden ur energieffektiviseringssyfte. Efter klotformade hus är det kvadratiska 
former som gäller framför rektangulära och utdragna former. Argumentet för detta är att den 

skepnad som uppnår den största volymen med minsta möjliga mantelarea förbrukar även minst 
energi. Den form som erhåller största möjliga volymen i den minsta lagerytan är klotformen. 
Det innebär att värmen inom ett sådant hus har minsta möjliga mantelarea, i förhållande till 

volymen, att transporteras igenom. 
    Dessutom möjliggör sfärformen påbyggnad av flera skal som fördelas jämnt och naturligt 
längsmed fasaden. Detta kan vara till fördel om man planerat att isolera fasaden med ett extra 
hölje.  

    Inspiration till det färdiga konceptet har hämtats från The Opposite Sphere (även känd 
som ”rostbollen”) i notviksrondellen i Luleå, se figur 75. Klotet har en diameter på 8 meter 
och är skapat av Dan Lestander, Ricky Sandberg, Jan-Erik Falk och Eva Gun Jensen. I 
Albertville presenterades skulpturen för första gången i snö under OS 1992. Konstverket 

skapades genom tillämpning av de fem olympiska ringarna, detta genom att lägga ”ringarna 
runt ett klot där den övre halvan är en spegelbild av den nedre”. Konstnärerna bakom verket 
vann guld för skulpturen. Denna symboliserar Yin och Yang (att allt hänger samman i ett 

kretslopp) och i Luleå representerar den även stålets historiska betydelse för Luleå som 
stålstad.151 
 
 

 

 

                                                 
151

 Objektet i platsen, platsen i objektet, 2011 
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Figur 76: Figuren visar rörens rörelse 
längs med byggnaden.  

Figur 77: En översikts vy visar 
hur rören går i förhållande mot 
varandra. 

 
Uppförandet av en sådan byggnad är både komplicerat och kostsamt. Det är av den 
anledningen väldigt sällsynt med sfäriska verk. Beroende på ändamål kan huset konstrueras på 

olika sätt. Med avseende på att det valda konceptet består av tre våningar, så hade det varit 
mindre komplicerat att uppföra en sådan byggnad med hjälp av vertikala fackverk innanför 
konstruktionen. Fast med hänseende till att genuiniteten vill bevaras så stöds konstruktionen 

inte av någon ingående förstärkning, förutom balkar som håller golven. 
 

Arkitektur 

Ventilations-/värmeledningarna har fått styra utformningen av fasaden. Ledningarna går likt en 
helix korsandes mot varandra längs med väggarna (se figur 76 och 77). Dessa är dessutom en 
del av den bärande konstruktionen.  
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Figur 78: Översikt på konceptet Ekohus.  

 
 
Introduktion till konceptutformningen: 

 
 
 

 
 
Identifiering av implementerade funktioner/aktiviteter i entréplan, figur 78. 
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Klotets utbuktning har utnyttjats genom en väl genomtänkt planlösning med avseende på 

värme och ventilation (se figur 79). Den smarta planlösningen fyller många ”osynliga” 
funktioner tillsammans med den unika inredningen. Denna unika planlösningen uppfyller i 
kombination med inredningen många funktionella förutsättningar enligt följande. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Figur 79: Medsols från entrén 
följer ett matbord, kokvrå, 
badrum, bastu, tvättmaskin 
och torktumlare samt en 
trapp. Ett hyllplan följer hela 
undervåningen förutom i ba-
stun och vid tvätt utrymmet. 
På denna kan olika accessoarer 
placeras för respektive aktivi-
tet, exempelvis hygien- och 
rengöringsprodukter i badrum-
met, tallrikar och bestick i 
kokvrån, tandpetare och kryd-
dor vid matbordet och ut-
smyckning vid trapputrymmet. 
Alla aktivitetsutrymmen som 
planerats in i entrévåningen 
hade inte fått plats på en yta 
om 9,1 m

2
 om det inte vore för 

utbuktningen. 
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Figur 80: En genomskärning visar den 
tilltänkta möbleringen och utnyttjandet av 
utrymmen som kan vara svåra att ta använda.  

 
 
 

 
 
En luftsluss i entrén bidrar till att minska värmeförlusterna. För att ventilationsledningen ska 

kunna ge värme till fasaden, så måste även den erhålla sin värme från någon källa. 
Värmeavgivande miljöer som kök, badrum, tvättrum och bastu har därför planerats i 
undervåningen. Den runda golvytan i nedervåningen har en diameter på 3,4 meter. Det 

innebär att entrén, trappan, matsalen, köket, badrummet, tvättrummet och bastun klämts in på 

en yta av 9,1 kvadratmeter, tack vare utnyttjandet av klotets utbuktning (se figur 80). 
Dessutom finns ett hyllplan längs med väggen i badrummet och köket.  
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Figur 81: Våning 2. Vardagsrum. 

 
 
 

 
 
På andra våningen (se figur 81) finns det fyra soffor, fyra högtalare, en höj- och sänkbar bioduk, 

två hyllskåp, en fontän, tre soffbord och ett hyllplan på väggen. Ytan är 45,3 kvadratmeter och 
golvets diameter är 7,6 meter.   
    Fontänen är ansluten till hyllskåpen och ligger mellan dessa (enligt triangelformat objekt i 

planlösningen). Fontänen fungerar som ett kaffebord, men även som avskärmning. När bordet 

är nere så fälls två inbyggda ben ned med den. Vattnet rinner då i en isolerad glipa runt bordet. 
Tanken med detta är att man ska kunna koppla av vid bordet, medan man har en fin utsikt 
genom vattenfallet och samtidigt närhet till böcker och annat som kan finnas i hyllorna. När 

man inte utnyttjar detta så kan man fälla upp bordet och skärma av, exempelvis ifall man vill se 
på film via projektorduken. 
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Figur 82:  
Trappöppning, 
Skjutlucka. 

Figur 83: Våning 3. Sov-/arbetsrum. 

 
 
 

 
 
 

Trappöppningen på andra respektive tredje våningsplanet, har en skjut-
lucka (figur 82) som kan stängas när man inte vill att trappöppningen 
ska vara öppen. 

Avspärrningsstolpar med rep finns på skjutluckan, på andra och tredje 

våningens trappslut. Detta är en skyddsåtgärd så att ingen faller in i 
trappmynningen. Avspärrningsstolparna följer med skjutluckan så att det 
inte är någonting framför liggandes när utrymmet för trappöppningens 

skjutlucka är stängd. Luckan kan öppnas både uppifrån och nedifrån och 
fyller på sådana vis samma funktion som en dörr.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

På det översta planet (figur 83) är den totala 
diametern på golvet 7,4 meter, det vill säga 43 
kvadratmeter. Enligt Boverkets Byggregler så 

räknas endast takhöjder över 1,9 meter till boyta. 

Därmed blir den inre diametern, som kvalificeras 
till boyta, 4,0 meter eller 12,6 kvadratmeter.   
 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 116 

Figur 84: Skiss från idéstadiet. Den valda 
konstruktionsmetoden.  

Figur 85: Utvecklade detaljritningar utförda i CAD-program. Olika vyer på konstruktion-
ens beståndsdelar. Dessa fackverksmoduler svetsas ihop till en helixform och bildar 
byggnadens stomme. 

 

Principbeskrivning av konstruktion- samt värme- och ventilationslösning 

En klotformad byggnad kan uppföras på många sätt. Den valda metoden för detta klot, är 
fackverk som löper som en helix längs med hela strukturen. Som figur 84-93 visar så är 
fackverket förstärkt från alla håll, inklusive innanför.  

 
Detta avsnitt förklarar principerna bakom det tilltänkta konceptet. I konceptet är det endast en 
Värme-/ventilationsledning som följer konstruktionens struktur. Här redovisas två rör som går 

igenom för att visa att det kan få plats med flera ledningar i den presenterade strukturen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figur 86-92 illustrerar olika genomskärningar och vyer av konstruktionsmodulen. Detta ska 
tjäna syftet att förklara uppbyggnaden samt förtydliga hur krafterna fördelas på strukturen. 
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Figur 86: Genomskärningsvyer ovanifrån. Första lagret avklyvet (vänster). 
Sektionen dragen på mittpunkten (höger). 

Figur 87: Diagonal genomskärning av två olika vyer. 

 

Figur 88: Genomskärningsvyer fram- och ovanifrån (övre och sid ram borttagen). På 
den vänstra bilden är framsidan på höger sida eftersom figuren är vinklad. 

 

 
Genomskärningar 1:  
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Figur 89: De tvärgående stängerna ger 
konstruktionen stabilitet. Dessa 
ingående stängerna 
förstärker ”konstruktionskuben” genom 
att fördela krafterna. 
 

 
Genomskärningar 2: 
 

 
 
Genom att beakta stängerna ur olika vinklar så kan man se att denna typ av förstärkning även 

kan tillämpas i andra konstruktionsmetoder. Stänger kan ändras för att passa in på en särskild 
tilltänkt konstruktionsstruktur, vars fackverk behöver förstärkning. 
 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 119 

 
Genomskärningar 3: 
 

Ventilationsledningarna är en del av konstruktionen. Figur 90-93 tjänar syftet att visa hur rör 
kan integreras och appliceras i konstruktionen. 
 

 

 

Figur 90: Tvärsnitt fram- och ovanifrån. 

Figur 91: Diagonalt tvärsnitt. 

Figur 92: Tvärsnitt från sidan. 
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Konstruktions- och ventilationskoncept: 
 

Figur 93 visar konstruktionsdelen med de genomgående rörledningarna enligt det slutgiltiga 
byggnadselementet. Dessa element sammanfogas till att följa klotets struktur i två helixformade 
spiraler. De två helixformade spiralerna börjar vid vardera ände, vid klotets nedre del, med en 

ledning var. Dessa byggs på med fackverksmodulerna. 

Figur 93: Konstruktionselement med genomgående kanaler. 
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Fönster 

Fönstren till klothuset är välisolerade med tre glasskikt. Dessa är utfyllda med kryptongas 
mellan de två yttersta lagren och aerogel i glipan mellan de två innersta lagren. Den innersta 
glasskivan är av uppvärmt glas, den mellersta är en vanlig glasskiva och den yttersta av 

självrengörande glas. 
    Det översta glaset är av en lågemissionsskiva med reflekterande glas. Det är en metallisk 
beläggning som gör skivan reflekterande. Genom att den reflekterar solstrålningen så minskas 

värmeöverskott under sommaren och värmeförluster minskas under vintern. 
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Figur 94: Det är bra att ta hänsyn till solinfallets olika vinklar när man utformar takutsprång och fönster. På figuren 
visas solinfallets olika vinklar för olika tider på året. Ljusförhållandena på bilden är hämtad från Byggekologi, 2009. 

 

Solenergi 

Detta hus tar tillvara på solens energi genom sina trombväggar*, som har en inglasning av 
vakuum. Vakuum innehåller inga molekyler som kan leda värme, därmed är det endast 
strålningsvärme som transporteras genom vakuum. För att undvika oönskad värme under 

sommaren är klotet specialutformat för att solinstrålningen ska regleras, figur 94. 
 
 



Värme- & ventilationssystem 

 
 

Den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet 

 

 123 

Figur 95: Illustration över hur en rörslinga följer 
fasadens struktur.  

 

Värme- och ventilationslösning 

Frånluften transporteras (medurs) upp och ut genom de helixformade ventilationsledningarna 
som är ingjutna i fasaden, figur 95. Detta system ger goda villkor för att termiska krafter ska 
kunna utnyttjas. Dessutom fyller dessa ledningar en uppvärmningsfunktion. Med frånluftsuttag 

från husets nedre våning i kök, badrum, tvättutrymme och bastu utnyttjas värmen inom huset 
till sin fulla utsträckning. Luftens värme absorberas genom rören av det omslutande 
fasadmaterialet (som har god värmelagrande förmåga). När frånluften kommit ut så har en stor 

del av värmen tagits tillvara med detta system. 

 
    En additionell ledning går i motsatt riktning (moturs) mot den förstnämnda, figur 96A. Den 

transporterar tilluft, som tas in genom tilluftskammaren i fundamentet, till respektive våning (se 
figur 96B).  
 

 
Anledningen till varför det valts två rörslingor är på grund av två faktorer. För det första så 
erhålls en väldigt god luftströmning av frånluften samtidigt som det blir ett jämnt drag i hela 

huset, och för det andra så kan dessa tvärgående ledningar utnyttjas för att stabilisera huset och 
blir på så vis även en del av konstruktionslösningen. 

Figur 96B: Tilluft via tilluftskammare i 
förhållande till frånlufts-/värmeledning. 

Figur 96A: Till- och frånluftstransport längs fasaden. 
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Figur 97: Ventilationsskorstenen mynnar ut från 
fasadens högsta punkt och vatten- och avlopps-
ledningar går rakt ner från husets nedervåning. 

     
Ett problem med detta system är att självdrag i ventilationen upphör när det är vindstilla och 
när temperaturskillnaden mellan inne- och utemiljö är som lägst. Detta förhindrar nyttjandet av 

termiska krafter som är beroende av temperaturdifferenser. Därför är systemet fläktförstärkt 
genom styr- och reglersystem och DUC*-ar, som behovsanpassar ventilationen när 
självdragskrafterna inte är tillräckliga under sommaren (underventilering) eller för stora under 

vintern (överventilering). 
 
Den uttänkta speciallösningen är en kombination av fläktförstärkt självdragssystem och slutet 

luftvärmesystem.  

Ett slutet luftvärmesystem tillämpas igenom hela konstruktionen. Luftrören följer fasaden likt 
en helix. Rören har huvudluftintag i köket, badrummet och bastun, men det finns även 
luftintag på andra och tredje plan. Rörslingan mynnar ut på klotets högsta punkt, vertikalt mot 

VA-ledningarna (figur 97). 
Anledningen till varför luftrören följer huset likt en helix är på grund av två faktorer; för det 

första så uppmuntras en tillämpning av de termiska krafterna genom att rören löper på en bra 
höjd och utgör en god längd, och den andra faktorn är att fukt och värme från kök, badrum 

och bastu förs ut med frånluften samtidigt som värmen tas tillvara av vägg och golv.  
 
 

 
 
Eftersom ytterväggen är omringad av ett vakuumhölje, fönstren är isoleringsförstärkta och 

entrén är försedd med luftsluss, så är värmeförlusterna nästan uteslutande endast genom till- och 
frånluft. Detta, med avseende till ovannämnda, skulle innebära att huset är helt oberoende av 
en ”riktig” uppvärmningsinstallation, enligt en standardlösning.  
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Figur 98: Teckningarna visar de centrala 
delarna vid utformningen av huset. Högst 
upp till höger illustreras principen bakom 
luftledningens rörelse längs fasaden (sett 
uppifrån). En kombination av två tvär-
riktade ledningar ger en fasad som den 
ovan till vänster. Och detta innebär att 
mellanrummen kan utnyttjas för tillämp-
ning av glasväggar /fönster, vilket visas i 
genomskärningen till höger. 

 

Det färdiga konceptet 

Presentationen av detta koncept avslutas med bilder på fasad, genomskärning och ursprunglig 
skiss av lösningen för uppvärmning och ventilation i bostaden (figur 98). 
 

 
 

 
 

 
 

Naturliga energikällor 

Förnyelsebara energikällor från vind, sol, vatten och mark kan och bör utnyttjas i bästa möjliga 
mån. Vilka system som väljs och hur de tillämpas styrs naturligtvis av de grundläggande 
förutsättningarna för huset i den aktuella lokaliseringen. Exempelvis kan kinetisk energi från 

vattenrörelser i en närliggande å utnyttjas, likaså vindens rörelsekraft genom vindsnurror på 
eller nära huset eller tillvaratagande av solens energi genom tillämpning av solceller eller 
solfångare. 
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6 KONCEPTENS HÅLLBARHET 
 

 

Det bästa sättet att testa konceptens hållbarhet är genom att tillverka prototyper. Antingen 
genom att skapa miniatyrer eller större prototyper som man kan bo i. Fördelen med det 
sistnämnda är att utvärderingen inte endast sker genom uppmätning av värden, utan även 

genom verifiering från människor som kan bekräfta att inomhusklimatets komfortnivå och 
konceptens helhetsintryck når en eftersträvad standard. 
 

Här utreds om konceptens lösningar fyller de osynliga kriterier som krävs för att kunna 
eliminera problemen som definierades genom ”orsak-verkan sambandet”. 
 

6.1 Konceptutvärdering 

För att undersöka konceptens attraktionskraft är nästa steg att utdela ett utvärderingsunderlag 
till arkitekter, ingenjörer och VVS-installatörer. Utvärderingsmallen (bilaga 1-3) är inspirerad 
av idén bakom Malcolm Wells utvärderingsmodell (bilaga 4) som går ut på att betygsätta 
omgivningens resurser och miljövänlighet för att vidare använda resultaten som guidande 

riktlinjer i konceptframtagningsprocessen. Utvärderingen används för att generera svar på vad 
som är bra och vad som hade kunnat bättras på för vardera framfört koncept, det är en bra 
metod för att få återkoppling på konceptens styrkor respektive brister. 

 

6.2 Konceptverifiering 

När man byggt en prototyp av koncepten, så är det bästa om dessa prövas under årets absolut 

kallaste period för att det inte ska råda tvivel om koncepten klarar sig utan bistånd från en 

extern energikälla. En bekräftelse om att koncepten är helt oberoende av externt bistånd (för 
att konceptens värme och ventilation ska skötas på ett ansenligt sätt) skulle innebära ett skärpt 
byggnadstänkande världen över. Detta skulle revolutionera hela byggbranschen eftersom det 
skulle innebära att det går att bygga ”riktiga” noll-/plusenergihus i världens kallaste landsdelar 

med hjälp utav teknologi som finns tillgänglig idag. 
 

6.3 Konceptlösningar utifrån the Kipling method 

Koncepten (I-III) har skräddarsydda lösningar för att effektivt motverka följande belastningar 
som definierades genom the Kipling method. Nedan är en förklaring på vilka lösningar som 

tillämpats i varje koncept för att lösa de definierade problemen. 
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 Vad är problemet? 

 
1. För mycket energi som går åt uppvärmning och ventilering. 
 

Lösning: 
 

I. Frånluftsvärme återvinns genom tillämpning av FVP-system.  

 

II. Frånluftsvärmen värmer upp tilluften genom så kallad dynamisk isolering.  
 

III. Frånluftsvärmen utnyttjas till att värma upp fasaden eftersom frånluftskanalen även 
fungerar som ett isolerat luftvärmesystem. På detta vis minskas energiåtgången för både 
uppvärmningen och ventilationen. 

 
 

 
 

Var finns problemet? 

 
2. Ovanpå marken. Där hus inte är skyddade annat än genom sitt skal. 
 

Lösning: 

 
I. Fasaden skyddas mot yttre påverkan som smuts, buller, vind, kyla och överhettning 

genom tillämpning av en trombvägg. 
 

II. Jordbeklädnad medför att fasaden påverkas minimalt av yttre omständigheter. 

 
III. Med hjälp utav ett vakuumlager förlorar konceptets fasad ingen värme. 

 
 

 
 

När råder problemet? 
 

3. När huset utsätts för kyla. 
 

Lösning: 

 
I. Glasväggen fylls med snö under vintern och har en isolerande funktion, under hösten 

och våren tillämpas ett lock som isolerar den soluppvärmda luften så att fasaden värms 
upp under kvällen. 
 

II. Tack vare jorden belastas huset ytterst lite av kyla. Fönstren är isoleringsförstärkta med 
aerogel och kryptongas mellan glasspalterna. 
 

III. Förutom vakuumlagret mot fasaden är huset även försedd med en luftsluss i entrén och 
mycket väl isolerade fönster. 
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När råder problemet? 

 
4. När överskottsvärme behöver transporteras bort. 
 

Lösning: 
 

I. Glasväggen bidrar med en fasadventilerande funktion. Solvärme uppstår mellan 

glasspalten och väggen. Tack vare avståndet mellan glipan vid marken (glasväggens 
mynning) och öppningen vid taket så bidrar vindkrafter till att ventilera fasaden så att 
värmen som uppstått leds bort (varm luft stiger). 
 

II. Jorden förhindrar fasaden från att överhettas under sommaren. Tack vare den 
omgivande jorden hålls fasadens temperatur neutral i förhållande till vädret året runt.  

 
III. De reflekterande glasytorna motverkar oönskad passiv värmetillförsel, likaså bidrar 

instrålningsskyddet till att minska den oönskade solinstålningen. Det fläktförstärkta 
självdragssystemet gör ett stort bidrag i detta sammanhang. Och utformningen på huset 
medför snabbare luftomsättningshastighet om ytterdörren eller ett fönster öppnas. 

 

 
 
 

Hur kan problemet lösas? 

 
5. Genom att minimera värmebehovet och genom att minimera värmeförluster. 
 

Lösning: 

 
Förutom materialval är det är många faktorer som inverkar på byggnadens 
energiförluster och värmetillvarandeförmåga. Materialval är vi relativt bra på 

eftersom vi har många skickliga yrkesverksamma inom området. Allt annat som 

inverkar på byggnadens energiförsörjningsförmåga är vi däremot inte lika 
skickliga inom. Vi har nyligen insett innebörden av att se byggnaden som en 
helhet tillsammans med sin omgivning. Det är av den anledningen inte förrän 

nu på senare tid som vi börjat inrikta oss allt mer mot ett så kallat energieffektivt 
byggande genom passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Det är därför 
denna rapport utformats, för att upplysa om andra faktorer som har stort 

inflytande över byggnaden som system. De största faktorerna är just värmen och 
ventilationen, då har det varit självklart att designa hus med hjälp utav 
konceptframtagningsmetoder där värme- och ventilationssystemen fått ställa 
tydliga riktlinjer och mål för hur huset ska se ut. Koncepten har därmed 

anpassats och utformats efter värme- och ventilationssystemen istället för att låta 
systemen anpassas efter byggnaden. Detta har gett resultat på koncept som är en 
helhet med sin värme- och ventilationslösning. Varje enhet har noggrant valts 

för varje syfte. Och budskapet som förmedlas är att inget hus bör byggas utan att 
man sett över hur väl varje enhet samspelar med resterande huset som enhetligt 
koncept. 
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7 VIDARE STUDIER 
 

 

Alternativa tillvägagångssätt 

Det finns flera sätt att ta fram och testa olika koncept. Exempelvis hade man kunnat utgå 

från ett färdigt hus. Erhållen data om det aktuella husets energieffektivitet hade kunnat 
mätas utifrån beräkningar på systemens elanvändning och en jämförelse med husets 
elförbrukning. Detta hade vidare kunnat jämföras med hur värme- och 

ventilationssystemens effektivitet hade påverkats om man hade byggt huset annorlunda, 
använt annan typ av värme- och ventilationssystem eller planerat in anordningen på ett 
annat sätt. Mätningar på detta hade kunnat genomföras med något av de 
energiberäkningsprogram som senare tas upp. 

 
Under arbetets gång framtogs flera huskoncept. Av de koncept som inte framhävs i rapporten 
fanns exempel på pyramid-formade, kubiska och flerkantade hus, för att nämna några (figur 99 

och 100). Dessa sållades ut under konceptframtagningsprocessens tidigare fas på grund av att de 
inte hade lika god energioptimeringspotential som de utvalda koncepten.  
 
 

Figur 99: En kandidat som inte kvalificerades till att inkluderas i koncepten är 
pyramiden. Överst syns två vyer på ett koncept som koncentrerar solljuset 
och leder ljuset till en specialstrukturerad ljuskrona av prismor. Nedersta 
illustrationen visar en pyramid som genom sin speciella glasskiva absorberar 
solljus från alla vinklar (i ett 180° spektrum) och fördelar ljuset jämnt i hela 
ytan. Båda förslagen var tänkta att täckas i jord. 
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Beräkning och verifiering  

För att se vilket av typhusen som hade varit mest energismart kan man använda ett 
energiberäknings- och simuleringsprogram. Det finns många program som man kan använda i 

detta syfte, dock är IDA ICE (Indoor climate and energy) dominerande för beräkning av 
klimatförhållanden i inre miljöer. 

Ett annat program som kan nämnas är BSim2000 som används för beräkning av effektåtgång 

och energibehov. Det används i första hand för projektering av komplexa konstruktioner och 
hus med höga krav på energieffektivitet, insläpp av solljus etcetera. Nackdelen är att man bör 
ha en god vana av byggnadssimulering för att förstå sig på det. 

Programmen IDA ICE och BSim2000 är i dagsläget de enda som man kan tillgå 

för ”dynamic multi-zone simulation application” vilket innebär klimat- och energisimulerings-
beräkningar av värme- och masstransport mellan flera zoner. Det finns idag inga andra program 
som används för undersökning av inomhusklimat. 

Beräkningar, av ovannämnda typer, har inte genomförts eftersom rapportens omfattning 

hade blivit alldeles för bred. Denna information är till inspiration för den som har intresse av att 
undersöka skillnaden i energieffektivitet mellan de framtagna typhusen, och även för jämförelse 
med traditionellt byggda hus. 

 

Figur 100: Några skisser från idéstadiet. Många idéer från dessa skisser modifierades till att passa 
koncepten. Exempelvis finns skisser på isolerad trappgång som löper diagonalt från sida till sida, detta 
var en idé att maximera de termiska krafternas storlek. Detta gjordes om till helixformade värme-
/ventilationsledningar i konceptet ”ekohus”. Några exempel på hur man kan bygga underjordiska hus 
ledde fram till konceptet ”underjordiskt hus”. Figurer på olika sfäriska verk resulterade i klotkonceptet. 
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Inredningsplaner 

Det finns kompletta inredningsplaner med detaljerad förklaring till alla koncept, fast eftersom 

dessa avviker från frågeställningarna så har de inte inkluderats i arbetet. 
 
Tanken var att med hjälp av skräddarsydda inredningslösningar tillämpa metoder som minskar 

det upplevda värmebehovet, psykiskt likväl som fysiskt. 
 
Ett kort exempel på hur inredningsplanerna såg ut för ett av koncepten (Ekohuset): 
 

”Multiaktivitetssoffor” (se figur101) planerades in i vardagsrummet i den 

mellersta våningen. Idén med dessa var att direkt eller indirekt minska det 

upplevda värmebehovet, antingen genom att tillämpa en täckande överdel till 

”sängarna” med en bräda eller genom att uppmuntra fysisk aktivitet. 

  

Sofforna har en sittdyna med en längd på två meter och ett djup på 0,6 meter. 

Sofforna fungerar som sängar när de kopplas samman. När de två röda 

sofforna är sammankopplade så kan de bakomliggande brädorna skjutas upp 

för att på så vis fungera som ett pingisbord. När de gröna är ihop, så kan de 

bakomliggande brädorna fällas upp. Dessa brädor är två delar av ett 

biljardbord. För att de ska vara stabila vid användning så är det en planka som 

är befäst ovanpå soffans ryggstöd, samt ett uppfällbart ben från fåtöljens 

ände. Och för att allt detta inte ska vara ett tungt arbete så har alla soffor hjul 

på benen så att de enkelt kan flyttas omkring och anpassas efter aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 101: Multiaktivitetssoffan. 
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När någon sover i dessa ”sängar” så upplever personen ett behagligare klimat 

tack vare de täckande brädorna som ger en värmeisolerande effekt som 

upplevs både fysiskt och psykiskt. 

    Den fysiska aktiviteten som uppmuntras genom biljard- och pingisspelande 

gör att människan genererar mer kroppsvärme samtidigt som det blir lättare 

för individen att acceptera en lägre omgivningstemperatur. 

 

Två specialutformade fåtöljer (figur 102) planerades in på vardera sida om 

sängen. Dessa har en kubisk öppning som är öppen på två av sidorna. Kuddar 

innanför fåtöljen gör att man ”halvsitter” bekvämt. Har man sällskap som 

sitter på soffan så kan man vara riktad mot dem och visa delaktighet. Vill man 

inte störas av den fina utsikten på andra sidan öppningen så kan man dra ned 

det inbyggda draperiet. Vill man sitta och läsa i den mysiga ”boxen”, så kan 

man dra ned draperierna på båda sidorna och slå på dimmerljuset som finns 

på ”boxens” innertak.  Med båda draperierna helt neddragna har ”boxen” en 

särskild termisk isoleringsförmåga. 

 

 

Figur 102: En futuristisk 
fåtölj som ger en varm 
känsla, välbehaget upplevs 
både på den psykiska såväl 
som den fysiska nivån. 
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8 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

 

Bakgrund 

Från början var tanken att finna lösningar för värme- och ventilationssystemen i sig. Målet 

var att försöka få dem att samarbeta ur ett energihushållningsperspektiv för att på sådana sätt 
energieffektivisera systemen samtidigt som de fullgör sitt syfte. 
    Under arbetets gång insågs att det inte var lönt att fokusera på systemen i sig eftersom 

dessa endast är ingående system av en allt mer avancerad produkt, huset. Det färdiga huset 
är ett resultat av sammanfogade pusselbitar, vari vardera pusselbit måste passa in i det andra 
för att resultatet ska bli bra. Därmed ändrades projektmålet. Istället för att endast fokusera på 
värme- och ventilationssystem så beaktades alla tänkbara faktorer som på ett eller annat sätt 

har direkt eller indirekt inflytande på värme- eller ventilationssystemens effektivitet och 
verkningsgrad. 
 

Metod 

Undersökningen innebar att först kartlägga vilka faktorer som spelar in, för att vidare kunna 
dra nytta av den kunskapen till att utforma egna huskoncept med optimal värme- och 

ventilationskapacitet. Tankeprocessen under planeringsskedet gav utlopp till många idéer på 
hur man skulle kunna ta fram och testa olika koncept. 
    Anledningen till varför det valts att kombinera och utnyttja olika psykologiska koncept-

framtagningsmetoder är för att det bästa sättet att finna nya utvägar är genom att tänka 
annorlunda, eller ur flera perspektiv. 
 

Resultat 

Tre koncept valdes för vidareutveckling. Faktorer som tagits till hänsyn för de framtagna 
koncepten har, förutom energieffektivitet, även omfattat levnadsstandard, infrastruktur, 

estetik, funktionalitet och hållbart byggande. Bland annat fanns idéer på att bevara husens 
värme med hjälp utav olika material och ämnen med kritisk temperatur (supraledande och 
supraflytande) samt salt- och sötvattenlösningar som skulle kunna alstra energi och bidra till 
ett bättre inomhusklimat. Potentialrika idéer och faktorer som inte passade in i konceptens 

helhet gallrades bort. 
 
Resultaten som presenterats ska tjäna syftet att visa hur man kan utforma hus, genom att ta 
tillvara på den energi (kinetisk energi från vind- och vattenrörelse, värme från värmepumpar 

och solfångare samt spillvärme från avlopp och frånluft etcetera) och skydd som kan erhållas på 
naturliga sätt (exempelvis skydd från träd, jord, löv, snö, luft och vakuum) utan att behöva 
utnyttja avancerade och ofta bristfälliga installationer som både kostar i inköp, drift och 

underhåll samt inte alltid ger den tilltänkta effekt som de ska ge.  
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Typhusen är resultat av tillämpning av olika konceptutvecklingsmetoder. Så det går med andra 
ord att införa förändringar och försöka modifiera dem, men i syftet om energieffektivisering så 

ska de framtagna koncepten vara optimerade till högsta nivå vid tillämpning av dagens 
teknologi. 
 

Diskussion 

Arbetet fyller funktionen som en guide för den som vill fördjupa sig i ämnet. Det är till för den 

som vill inspireras till att tänka energismart samt för den som vill bygga vidare på ämnet. 

Målgruppen är obegränsad, det vill säga till allmänheten. Framför allt bör arkitekter, ingenjörer 
och andra som medverkar inom byggbranschen inse innebörden av konsekvenserna som 
ständigt uppkommer genom den ohållbara framhållningen som kvarlever inom det traditionella 

byggnadstänkandet. Vi måste vidga våra sinnen och bli mer mottagliga för nytänkande och 
förändring. Det är omoraliskt att begränsa mänsklighetens utvecklingsmöjligheter då man inte 
vill riskera den traditionella tryggheten, som inte varit optimal men fungerat som en preliminär 
lösning i nöden. Vi måste samarbeta för att systematiskt arbeta för en energismart värld där 

problem med växthuseffekt och luftföroreningar inte längre existerar. Vi får på inga villkor 
frukta förbättring! 
 

Slutsats 

Värme- och ventilationssystem kommer fortsätta att utvecklas under en längre tid framöver. På 
ventilationssidan kommer det att dröja länge att finna lämpligare ventilationssystem som verkar 

lika bra eller bättre än fläktförstärkt självdragssystem eller frånluftssystem. Vad gäller 
uppvärmning, kan ett system passa mer än det andra. Den befintliga och huvudsakliga 
försörjningsmetoden är en viktig styrparameter som man bör utgå ifrån. Vidare är det en 
smaksak om man väljer vägg-, list-, golv-, luft- eller radiatorvärme eller kombinerar olika 

uppvärmningsmetoder.  
 
Ventilationssystemen har utvecklats i fel riktning. Det finns dock mycket kunskap att ta in och 

bearbeta från de misstag som begåtts. Bland den viktigaste kunskap vi erhållit från det 
förgångna är att värme- och ventilationssystem påverkar varandra och andra faktorer, så som 
luftens rörelser i rummet, luftfuktigheten, bakteriekulturen inom bygget och andra faktorer 
som nämnts i rapporten. Vi kan få värme- och ventilationssystemen att samverka och på så vis 

underlätta dess uppgift genom en väl genomtänkt arkitektur. 
 
En byggnad blir aldrig starkare än sin svagaste beståndsdel, därför är det viktigt att varje 

komponent planeras och genomförs utförligt. 
    Examensarbetet framhäver ett kretsloppstänkande. Det innebär förståelse om att 
inomhusmiljö, ingående materiel, konstruktion, resursanvändning, natur och andra yttre 
förhållanden samt brukarna samverkar. 

 
En central punkt vid konceptframtagningarna har varit att finna lösningar på hur man kan 
isolera värme till den aktiva delen av huset eller där aktiviteten härrör. 

    Nattetid har fokus lagts på att isolera luftomloppet inom en sluten area, för att värme inte 
ska gå förlorad. Exempelvis spelar de vridbara väggarna en stor roll i syftet om att isolera 
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sängkammarna, ”sovlådorna” har likväl en stor värmeisolerande roll precis som sofforna och 
fåtöljen som nämns ovan. 
    Att lyckas med ett sådant projekt fullt ut kräver ett stort spektrum av diverse expertis inom 

vardera område av processens olika delar. Att energioptimera byggnadsverk till att bli helt eller 
nästan helt oberoende av externa energikällor är en stor utmaning i sig. Detta arbete har lagt ut 
grunderna för hur man kan gå tillväga i samband med uppförandet av ett liknande projekt. 

Huvudprinciperna som avslöjar hur man kan utnyttja ”gratisisolering” från naturen och 
koncentrera alla värmeproducerande aktiviteter till att värma upp hela huset är grunden för 
fortsatt arbete. De tre koncepten som presenteras i denna rapport är resultatet av urholkningen 

av alla idéer som genererades fram genom konceptframtagningsmetodens olika delar. Många 

förslag på hur man hade kunnat dra störst nytta av naturliga energikällor gav upphov till 
skapandet av snöuppspaltningssystemet (figur 55), solfångarsystemet (figur 56) och tillufts-
uppvärmningsmetoden (figur 58) för att nämna något. 

    Koncepten är inte fulländade, bland annat krävs en utförlig kostnadsuppskattning, val av 
material och konstruktionsplanering. Utan att fastna på dessa faktorer tåls det att nämnas att 
dessa koncept hade kunnat revolutionera byggnadstänkandet i världen. Det är därför en 
nödvändighet att företag ska våga satsa på nya idéer. Oavsett hur stor den ekonomiska 

lönsamheten är så kommer belöningen sitta i äran att ha vågat skapa revolutionerande verk som 
får alla verksamma inom byggnadsbranschen att luta mot en hållbar utveckling genom att våga 
ifrågasätta gamla byggnadstraditioner, men framför allt genom att våga tänka ur nya perspektiv. 
 

De tre frågeställningarna som styrt arbetets utformning har en stark knutpunkt. När man ser på 
dem förstår man hur arbetet strukturerats. Dessa kan slås ihop till en enda mening. En mening 
som sammanfattar hela rapporten. 

 
När man undersöker  
 
vad det finns för värme- och ventilationssystem idag och hur de har utvecklats genom 

historien (1)  
 
och  

 

hur man kan anpassa arkitekturen och energiförsörjningen så att värme- och 
ventilationssystemens verkningsgrad optimeras på ett energieffektivt sätt (2)  
 

så  
 
kan man utforma energismarta hus som påverkas minimalt av yttre och inre 

påfrestningar såsom väderlek och brukarnas livsstil (3). 
 

 
Efter att ha utnyttjat Kipling method och framställt resultaten i orsak-verkan sambandet, så 

erhölls svaret på hur problemet kan lösas:  
 

Lösningen på problemet formuleras, ironiskt nog, väldigt kort och koncist. Lösningen är 

att minimera det upplevda värmebehovet, vilket åstadkoms genom minimering av 
värmeförluster. 
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Svaret på hur problemet kan lösas bekräftade att frågeställningarna var mycket rätt formulerade. 
Resultaten som framställdes, det vill säga de tre huskoncepten, gav upphov till en tydlig 
definition av arbetets ändamål:  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

”Optimera arkitekturens energiförsörjning så att värme- och 

ventilationssystemens funktionalitet ger en tillfredsställande hållbar utveckling”.
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