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Sammanfattning  
White Arkitekter har under en lång tid verkat för att vara en ledande och en drivande faktor för 

utvecklingen av grönt byggande och hållbar arkitektur på den nordiska marknaden. Arbetet har lett till 

bildandet av en omfattande hållbarhetsgrupp inom företaget som arbetar med och utreder frågor som 

berör såväl mjukare hållbarhetsaspekter som tekniska innovationer. De senare årens framfart av tekniskt 

innovativa och energieffektiva hybridventilationslösningar, både i östersjöområdet och globalt, har lett till 

delvis nya sätt att betrakta och projektera ventilationssystem som en del av byggnadens helhet. För att tillskansa 

sig den senaste informationen inom området tillsatte White Arkitekter en projektgrupp med uppgift att 

undersöka möjligheterna och de eventuella begränsningarna med att applicera hybridventilation i ett 

svenskt klimat. Detta skulle ske genom att en serie studier med finansiella medel från organisationen 

ARQ. Detta arbete är ett första steg i denna serie. Målet är att skapa och sprida kunskap om 

hybridventilation och dess eventuella potential. 

De aspekter som har undersökts för hybridventilation i detta arbete är; Regler och Bestämmelser, Geografiska 

Förutsättningar, Formfaktorer, Energi och Ekonomi. För att bättre förstå tekniken bakom studerades även 

termen Hybridventilation grundligt. Detta i syfte att finna vad som definierar begreppet och vilka möjliga 

utformningsvarianter som finns för systemlösningarna idag. Detta genomfördes till stor del genom Case 

Studies där redan byggda och realiserade hybridventilationssystem studerades ingående. Genom att jämföra 

detta mot gällande förutsättningar i Sverige syftar detta examensarbete till att svara på om de 

hybridventilationstekniker som idag används internationellt, är lämpliga eller ens möjliga att applicera i 

Sverige. I de fall då tekniken inte visar sig vara fördelaktig har ambitionen med arbetet varit att belysa vilka 

åtgärder som krävs.  

Denna studie resulterade i analyser och slutsatser som övergripande ger indikationer på att hybridventilation på många sätt 

är en fördelaktig ventilationsteknik, sett utifrån undersökta områden. Det finns potentiella fördelar med den teknik som 

redan används i hybridventilationssystem idag och flera av dessa lösningar skulle gå att applicera i ett svensk klimat. De 

stora nationella klimatskillnaderna inom Sverige och branschens intresse/kunnande för tekniken är frågor som kräver 

vidare efterforskningar för att kunna ge generella och definitiva svar. Hybridventilation har på ett övergripande plan flera 

fördelar. Med de rätta förutsättningarna kan hållbara och energieffektiva byggnader skapas med hjälp av denna teknik. 

Denna studie ger en ökad insikt i vad hybridventilation är och vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

de olika teknikernas potential. Detta arbete skapar också uppslag och förslag för hur det fortsatta arbetet 

kan se ut, med nya utredningar och nya forskningsfrågor. Genom att identifiera och besvara de 

kvarvarande frågeställningarna kan hybridventilation bli en konkurrent till de mer konventionella 

ventilationssystemen på marknaden. 

  



Abstract 
During a long period of time, White Architects has been a leading and driving factor in the development 

of more environmental friendly buildings and sustainable architecture within the Nordic scene. This work 

has led to the creation of a sustainability group within the company that is working with investigating 

concerns regarding both softer sustainability issues as well as technical innovations. The later years’ 

development of technically innovative and energy efficient solutions for hybrid ventilation systems, both in the 

area around the Baltic Sea as well as globally, has to some extent led to new ways of looking upon and 

creating ventilation systems as a part of the complete building system. In order to find the latest information 

regarding this subject, White Architects initiated a project group who was assigned to investigate the 

possibilities and the limitations of using hybrid ventilation in a Swedish climate. This was to be done 

through a series of studies with financial contribution from the organization ARQ. This paper is the first 

step in these series. The goal is to create and spread the knowledge of hybrid ventilation and its potential. 

The aspects that has been investigated in this paper is; Rules and Regulations, Geographical Conditions, Form 

Factors, Energy and Economy. In order to better understand the underlying technology, the meaning of the 

term hybrid ventilation was investigated thoroughly. This was made with the purpose to find out what it is 

that defines the concept and which design options that is available today. This was mainly done through 

Case Studies in which already built and realized hybrid ventilation systems were studied in detail. By 

comparing this against the conditions in Sweden, this master thesis aims to answer whether or not the 

hybrid ventilation techniques that is used internationally is suitable or even possible to apply in Sweden. In 

cases where the techniques are not favorable, the ambition has been to highlight which measures that 

needs to be taken. 

This study resulted in analyzes and conclusions that overall indicates that hybrid ventilation is a ventilation technique with 

many advantages, based on the surveyed areas. There are potential advantages with the techniques that is already used today 

and many of these solutions could be applied in a Swedish climate. Questions such as the big national climate differences 

within the Swedish borders and the interest/knowledge for hybrid ventilation in the industry needs further research in order to 

have general and definite answers. From an overall standpoint, hybrid ventilation has many advantages. Under the right 

conditions, the technique can help create sustainable and energy efficient buildings.  

This study gives an increased insight to the subject of hybrid ventilation and what it is that effects the 

potential of the different techniques. The paper also provides ideas on how to proceed with further 

investigations and research. By identifying and answering the obstacles still ahead, hybrid ventilation could 

be a competitor to the more conventional ventilation systems on the market. 
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Begreppsförklaring 
 

S-ventilation Självdragsventilation/Naturlig ventilation 

F-ventilation Fläktventilation där frånluftsflödet är fläktstyrt 

FT-ventilation Fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda 

FX-ventilation F-ventilation med värmeåtervinning 

FTX-ventilation FT-ventilation med värmeåtervinning 

CAV-ventilation Mekanisk ventilation med konstant ventilationsflöde 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur (begrepp behandlat under ”Lagar och 
regler”) 
Definition: 
”Den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-dagsvärdet i ”n-day mean air 
temperature” enligt SS-EN ISO 15927-5. Temperaturen får ökas om bygg-nadens 
tidskonstant överstiger 24 timmar. Ökningen framgår av standardens redovisade 
temperaturer för 2, 3 eller 4 dygn. Byggnadens tidskonstant, mätt i dygn, används för val 
av motsvarande tabellvärde (n-day). Temperaturökning, beroende på högre tidskonstant 
än 96 timmar kan fastställas genom särskild utredning” (Boverket, 2013) 
 

Vistelsezon Specifikt område i rum 
Definition: 
”Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd och ett annat på 
2,0 meter höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre 
begränsningar, dock 1,0 meter vid fönster och dörr” (Boverket, 2013) 
 

Atemp Tempererad yta i byggnad 
Definition: 
Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens 
insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än 
garage, inräknas inte. (Boverket, 2013) 
 

Byggnadens specifika 
energianvändning 

Definition: 
Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. 
Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver 
byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och 
ventilation. (Boverket, 2013) 
 

SFP Specifik fläkteffekt 
Definition: 
Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med 
det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).(Boverket, 2013)  
 

Operativ Temperatur Definition: 
Medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor 
(Folkhälsomyndigheten, 2014a) 
 

Byggnadsintegrerad ventilation Synsätt på ventilationslösningar som en tidigt påtänkt och integrerad 
komponent I projekteringsprocessen 
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Förkortningar 
 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (system) 

IEA-ECBCS International Energy Agency – Energy Conservation in Buildings and 
Community Systems  
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1. INLEDNING 
 

I takt med att energikraven på byggnader blir allt mer stränga, så ställs det allt högre krav på att systemen 

som påverkar energiåtgången blir effektivare och smartare. Det finns inte längre utrymme för slöseri med 

el- och värmeenergi som belastar det hållbara samhället med onödiga energiförluster. Samtidigt efterfrågar 

beställare, byggherrar och företag byggnader med lägre energikonsumtion i syfte att minska 

driftkostnaderna och att öka sitt anseende på marknaden genom att tänka ”grönt” och energisnålt. 

Begreppet ”hållbar utveckling” är i många avseenden väldigt vagt och innehåller parametrar som spänner 

över ett brett spektrum av områden.  Begreppet härstammar från miljövetaren Lester Brown och 

cementerades i världspolitiken i och med rapporten Our Common Goal som skrevs av Förenta Nationerna 

(1987). I folkmun kallas denna rapport för Brundtlandrapporten, efter Gro Harlem Bruntland som 

agerade ordförande för kommissionen som formulerade rapporten. Rapporten kom att bli en definition av 

vad hållbar utveckling är och hur de olika delarna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet hänger ihop. På 

senare tid har även begreppet kompletterats med en fjärde term, ekologisk hållbarhet. Det är först när 

samtliga dessa fyra faktorer uppfyller kraven för hållbarhet, som ett projekt som helhet är att anse som 

hållbart. 

Beroende på ett projekts skala och dess användningsområde så inverkar de olika hållbarhetsfaktorerna på 

olika sätt och med olika magnitud, även om de alla i nästan samtliga fall måste beaktas. När t.ex. ett 

offentligt torg projekteras läggs det stor vikt på att skapa en socialt hållbar plats som möjliggör möten, 

njutning och funktionella transporteringsstråk genom staden. Platsen är dock till definitionen inte hållbar 

om materialen som används som markbeläggning är en belastning för miljön, eller om butiksytorna längs 

med torget inte kan hyras ut p.g.a. ett allt för dåligt kundutbud. På samma sätt blir ett kontorshus inte 

hållbart om planlösningen stör arbetssättet, om föroreningarna från omgivningen inverkar negativt på de 

arbetandes hälsa eller om ventilationslösningen leder till undermåliga syrenivåer och/eller stora 

energiförluster.  

Hållbarhetsperspektivet är otroligt omfattande och går inte att satisfiera hela linan ut med ett perfekt 

resultat. Det går alltid att skapa en mer hållbar modell. Däremot går det att eftersträva långt, och därmed 

göra det bästa utifrån förutsättningarna. 

Idag ligger störst fokus i Sverige, gällande moderna ventilationslösningar, på att skapa energimässigt 

effektiva system genom att avskärma byggnaden från omgivningen med ett så tätt ytterskal som möjligt. 

För att förse huset med frisk luft använder man till- och frånluftsfläktar som aktivt styr in- och utflödet av 

luft, via ventilationskanaler, till rummet. För att dessa täta hus ska få tillräckligt med syre krävs en mer eller 

mindre konstant fläktdrift. Genom att koppla till en värmeväxlare på systemet, vid in- och utflödet, kan 

man då återvinna stora delar av den värmeenergi som frånluften har absorberat till att värma upp den 

inkommande friska luften. Resultatet blir ett system som tillvaratar värmen i byggnaden på ett effektivt 

sätt, i alla fall om man ser till driftkostnaderna. Även ekologiskt är detta gynnsamt, då ett lägre slöseri av 

värmeenergi i driftfasen till viss del minskar miljöbelastningen. Konsekvensen i de allra mest 

energieffektiva lösningarna med mekaniskt FTX-system, är att det i så pass täta klimatskal kan vara 

nödvändigt att ge avkall på möjligheten för manuell fönsteröppning, då detta stör det interna och noga 

kalkylerade ekosystemet. Som följd av detta skapas en miljö där människorna som vistas i lokalen inte 

omedelbart kan påverka det rådande inomhusklimatet. Effekten av detta kan bli en känsla av instängdhet 

och kontrollöshet. På så sätt kan den sociala hållbarhetsaspekten komma i kläm, då människans invanda 

levnadssätt inkräktas. 
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Den mer konventionella motpolen till FTX-system och den teknik som människan har brukat fram till 

dess att fläktar började använda för att ventilera byggnader, kallas naturlig ventilation (alternativt 

självdragsventilation). Denna teknik använder de termiska drivkrafter som naturlagarna erbjuder för att 

avlägsna gammal och tillsätta ny luft till byggnadsvolymen. Med enbart naturlig ventilation skapas ett 

klimat som enkelt kan regleras genom exempelvis justeringar av ventiler i vägg eller öppnande av fönster. 

Genom avsaknaden av elektriskt drivna fläktsystem finns möjligheten att skapa generellt tystare system 

utan buller i ventilationskanaler. På den negativa sidan av myntet får man dock generellt en högre 

uppvärmningskostnad av byggnaden. Detta då värmen försvinner med luften, ut i omgivningen, i och med 

svårigheten att använda effektiva värmeväxlare för att tillvarata värmeenergin. Effektiv naturlig ventilation 

kräver låg friktion i ventilationssystemet där luft kan flöda så fritt som möjligt, och värmeväxlare bidrar 

med motstånd som försvårar detta. 

Då naturlig ventilation är direkt beroende av det rådande klimatet i det område som huset byggs är det 

också svårt att bibehålla ett stabilt och konstant inomhusförhållande, i jämförelse med mekanisk 

ventilation. Varierande värden på temperaturer, vindstyrkor och vindriktningar påverkar direkt komforten 

i huset. Följderna av obalanserade naturliga system kan bli dragiga miljöer, fluktuerande temperaturer och 

luftfuktighetensnivåer. Som konsekvens fås en allmänt otillräcklig luftkvalitet och arbetsmiljö. Således är 

även den naturliga ventilationen bristfällig ur ett hållbarhetsperspektiv, där miljömässiga, ekonomiska och 

sociala faktorer har svårt att optimeras. 

Tanken med Hybridventilation är att kombinera dessa två motpolära system och nyttja det bästa av flera 

världar i nya och, i ideala fall, ännu effektivare lösningar. Hur principer kombineras avgör vilka nya 

egenskaper man kan åstadkomma och hur just det systemet kan prestera. Genom att optimalt utnyttja 

platsens omgivande mikroklimat och på samma gång tillämpa de bästa tekniska lösningarna så kan nya 

hållbara lösningar produceras. Lösningarna är kanske inte optimala i någon enskild hållbarhetsparameter 

(ekonomi, social, miljö eller ekologisk) men sett som helhet kan de täcka upp en större bredd av 

hållbarhetsspektrumet. Systemen kan utformas för att sträva mot en större effektiv mångsidighet och 

därmed i möjliggöra mer genomtänkta hållbarhetslösningar 

1.1. Bakgrund 

År 2013 gjorde White Arkitekter AB en ansökan hos ARQ med avsikt att erhålla ekonomiska medel för 

att utforska möjligheterna/förutsättningarna/begränsningarna med att tillämpa ventilationsprinciperna för 

Naturlig Ventilation och Hybridventilation. Detta i byggnader av större skala för en svensk marknad.  

I detta projekt skulle examensarbeten utföras med syfte att skapa en första kunskapsbas i området och 

därmed utgöra grunden för de efterföljande faserna. Målet med projektet, och därmed syfte till sökande av 

medel, var att i slutändan komplettera en publikation med uppdaterad text anpassad för dagens situation. 

Publikationen heter ”Som man bygger får man ventilera” och är utgiven av ARQ. Vidare information 

finns att läsa i den bifogade ansökan, se BILAGA [1]. 

Projektets officiella start skedde i form av en workshop där deltagande personer genom kreativa processer 

utarbetade och belyste de punkter som ansågs mest relevanta att ytterligare utreda i projektet för att öka 

kunnandet inom Hybridventilation. Ämnena skulle sedan utredas genom två examensarbeten, utförda av 

två studenter i slutskedet av studier på högskolor. Examensarbetena är nära besläktade, men behandlar 

olika aspekter av tekniken. 

Detta är det ena av de två examensarbetena, med fokus på den de villkor som med fördel ska uppfyllas för 

att tekniken ska vara praktiskt och ekonomisk tillämpbar. Examensarbetet är skrivet på uppdrag av White 

Arkitekter för examen från Luleå Tekniska Universitet. 
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1.2. Problemformulering 

Hybridventilationstekniken har idag en väldigt låg utbredning på den svenska marknaden, sett över 

andelen projekt som förverkligas i Sverige. Utifrån den information som har studerats initialt i början av 

arbetsprocessen, så är de kontorshus som byggs nästan uteslutande projekterade med mekaniska 

ventilationslösningar, och i allt större utsträckning då med täta klimatskal och värmeväxlare för att 

ytterligare spara och tillvarata värmeenergin. Detta är tekniken som används mest och därmed också 

utvecklats fortast. Det har varit påtagligt att det finns brist på referensobjekt med tillämpade 

hybridventilationslösningar i Sverige genom det kontinuerliga informationssökande som har pågått under 

arbetets gång.  Detta både i det egna försöket att hitta goda referensobjekt och efter att ha tillfrågat 

nationellt kunniga yrkesmänniskor och akademiskt verksamma inom ventilationsområdet. De personer 

som har förfrågats anses besitta stor kunskap inom området, även om listan över kunniga som tillfrågats 

inte är att anse som komplett.  

I flera av de europeiska länder som är belägna närmast Sverige, är teknikdivergensen dock större. I både 

Danmark, Tyskland och Norge byggs det klimatsmarta och hållbara byggnader, där naturlig ventilation 

med bland annat assistans av mekaniska fläktar och andra ventilationsförstärkande komponenter används 

för att tillgodose huskroppens ventilationsbehov. Några av dessa byggnader behandlas i kapitlet som berör 

befintliga systemlösningar. Dessa länder, med Tyskland och Danmark som främsta exempel, har länge 

varit i framkant för teknikutvecklingen av energisnåla byggnader till följd av hårt ställda krav från landets 

myndigheter och marknadens krav. Att det även är dessa länder som ligger i framkant av forskning och 

tillämpning av hybridventilation ger indikationer på att tekniken har potential både nu och för framtiden. 

Effektiviteten hos teknologiskt avancerade hybridventilationslösningar är i stor utsträckning beroende av 

det för platsen rådande klimatet. Anledningen till avsaknaden av kontorsbyggnader med hybridventilation i Sverige 

kan därför tänkas bero på att de naturliga förhållandena och andra faktorer inte är tillräckligt gynnsamma. Men med 

liknande ekonomiska förutsättningar, liknande klimat och liknande kultur så borde förutsättningarna för 

Sverige att tillämpa liknande lösningar som i exempelvis Tyskland och Danmark vara stora. Det faktiska 

marknadsläget säger dock något annat.  

1.3. Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utreda de potentiella möjligheterna och begränsningarna för applicering av hybridventilation 

på kontorshus belägna i Sverige, främst utifrån de perspektiv och arbetsuppgifter som är av nära intresse för ett 

arkitektkontor. Beräkningarna bakom ventilationslösningarna kommer därför inte att redovisas i detalj, 

utan endast på den nivå som är tillräcklig för att förklara potentialen som dessa lösningar har och de 

värden som kan kopplas till lösningarna. Som delmål i arbetet finns också syftet att utreda vad 

Hybridventilation är och vad det innebär, samt att förklara de bakomliggande begreppen. Ett sekundärt mål med 

denna studie är att skapa underlag för ett nytt och kompletterande avsnitt om hybridventilation i boken 

Som Man Bygger Får Man Ventilera, skriven av Hjertén et al (1996) för Arkus Förlag. 

Detta arbete avser att utreda en ansats till de bakomliggande faktorerna och därigenom förklara 

anledningen/-arna till varför hybridventilation ännu inte har fått samma etablering i Sverige som i 

exempelvis Danmark. Med stöd i kritiskt granskad fakta ska eventuella incitament för 

hybridventilationstekniken identifieras genom att för- och nackdelar vägs mot varandra. 

Ambitionen är att arbetet ska ge svar på om hybridventilation har potential att tillämpas på byggnader även här i Sverige, 

eller ej. Arbetet är sålunda att betrakta som en potentialstudie för hybridventilation och dess applicering på en svensk 

marknad. 
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Nedanstående forskningsfrågor har eftersträvats att besvaras i och med detta arbete: 

1. Har hybridventilation en relevans i ett svenskt klimat? 

2. Finns det, utifrån uppsatta avgränsningar, skäl att föredra hybridventilation framför andra, mer 

konventionella lösningar? 

3. Hur ser marknaden för hybridventilation ut, och kan befintliga lösningar vara aktuella i Sverige? 

1.4. Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts syftar till att begränsa arbetsområdet till vad som är direkt väsentligt för 

målsättningen med arbetet. Kompromisser gjorts för att hålla examensarbetet inom de tidsramar som 

gäller för ett examensarbete av denna storlek (30 HP). Detta har påverkat utformningen, omfattningen 

och inte minst mängden innehåll i rapporten. Studier kan göras mer ingående med avseende på 

detaljfrågor och denna rapport tar endast upp de effekter och de resultat som hybridventilationstekniken 

för med sig. 

Avgränsningarna baseras på den projektplan (BILAGA [2]) som skapades av mig i januari/februari. 

Denna är skapad med samtycke av White Arkitekter och den handledare som Luleå Tekniska Universitet 

tillsatte för detta examensarbete. Till grund för denna projektplan ligger de diskussioner som skedde under 

den workshop som skedde i samband med uppstarten av projektet samt den ansökan om ekonomiska 

medel som gjordes hos ARQ (BILAGA [1]). Projektplanen har kommit att revideras vid ett flertal tillfällen och den 

slutgiltiga versionen är inte att anse som en förteckning över innehållet i rapporten, utan som ett vägledande dokument under 

arbetets gång. I stor utsträckning har utbudet av källor verkat som en begränsande faktor. 

I ett tidigt skede av arbetet togs beslutat att inte behandla upplevd inomhuskomfort och faktiskt 

byggnadsfunktion (huruvida tekniker fungerar som avsett eller ej). Detta då det avsågs behandlas som ett 

senare skede i det övergripande arbetet med ekonomiskt stöd från ARQ. 

Med anledning av ämnets breda definition och dess stora spridning över många 

kunskapsområden/discipliner så ansågs tydliga avgränsningar nödvändiga för att skapa ett rimligt 

omfattande arbete.  

1.4.1. Parametrar  

Det är värt att nämna de parametrar som behandlas i arbetet valdes med utgångspunkt i en initialt låg 

insikt i ämnet. Indikatorer som uppkom under arbetets gång visade på faktorer som är av samma eller 

större vikt än de som initialt planerades att analyseras. Tidigt gjordes en avgränsning om att såvida parametern inte 

visade sig vara helt avgörande för arbetet, så skulle den ursprungliga planen följas. Exempel på en sådan parameter är 

luftfuktighet som Heiselberg (2006) omnämner som en viktig faktor att reglera för att i slutändan uppnå 

ett effektivt hybridventilationssystem. Anledningen till avgränsningen att ej behandla denna faktor är den 

att ett explorativt arbete av denna natur annars kan växa sig allt för stort och för vida omfattande. 

Samtliga parametrar som behandlas påverkas av andra inverkande faktorer. Med anledning av detta är det 

viktigt att inte betrakta ex. temperatur och vind som separata och isolerade parametrar. De är båda beroende 

av varandra och den kombinerade synergieffekten antas kunna påvisa andra resultat än vid enskilt 

handhavande. I detta arbete betraktas dessa parametrar dock som just isolerade faktorer. Detta då studier 

av dessa parametrar i samverkan är stoff nog för hela enskilda examensarbeten. 

För att i detalj bestämma ett ventilationssystems prestation så måste i verkligheten många fler faktorer än 

de som behandlas i arbetet beaktas. De parametrar som i slutändan kom att väljas för studien har ansetts 

som mest relevanta för att initialt svara på frågeställningarna för arbetet. För en viss situation/byggnad ska 

det dock sägas att helt andra parametrar kan vara mest avgörande för projektet. I en miljö hårt ansatt av 
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föroreningar kan exempelvis luftens partiklar som verkar negativt på hälsan vara faktor som helt avgör 

ventilationssystem. 

1.4.2. Referensobjekt 

Då syftet med arbetet är att se över marknadsmöjligheterna för hybridventilationslösningar på den svenska 

marknaden, så har referensobjekt delvis valts efter lämplig geografisk placering. I den mån det har varit 

möjligt så har därmed nordiska byggnader och dess lösningar prioriterats då effekten hos systemen till stor 

del påverkas av det omgivande mikroklimatet. Avgränsningarna har också gjorts med beställarens (White 

Arkitekters) arbetsområde i åtanke samt den ursprungliga ansökan av ekonomiska medel som gjordes hos 

ARQ år 2013 (se BILAGA [1]).  

1.4.3. Geografiska förutsättningar 

Utifrån observationer rörande variationer av det svenska klimatet har avgränsningar gjorts vid insamlande 

av temperatur- vind och solstålningsdata för de svenska städer som avsetts användas vid jämförande 

gentemot referensobjekt. Detta för att begränsa antalet orter att studera och skapa ett tydligare fokus. Det 

totala antalet orter som har avgränsats till att studera är fem. Anledningen till antalet antagandet att det 

anses kunna ge en tillräcklig spridning i resultatet. 

För mer påkostade och dyrare hybridventilationssystem har tendenser observerats rörande dessa 

byggnaders placering i storstadsmiljöer. Då dessa objekt har getts störst utrymme i studien, så anses 

svenska storstäder vara mest lämpliga för byggnader med denna typ av ventilationslösning. Därav har 

folkmängd ansetts vara en parameter av yttersta vikt. Denna parameter ges fyra av de fem platserna för 

studien. 

Vidare önskar denna studie undersöka förhållandena för hybridventilationssystem i hela Sverige. Då de 

flesta större orter är belägna i de södra delarna av landet införs därmed den största svenska staden som är 

belägen norr om Sveriges geografiska latitud-mitt.   
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2. METOD 

2.1. Forskningssyfte 

Studien har gjorts i syfte att bredda kunskapen om Hybridventilation och utreda möjligheterna gällande att 

nyttja hybridventilation i byggnader på den svenska marknaden. Syftet har sitt ursprung i den ansökan om 

finansiella medel som gjordes av White Arkitekter till ARQ, se BILAGA [1]. 

2.2. Metodansats 

Denna uppsats har utförts som en kvalitativt grundad studie baserad på skrivna rapporter, bekräftade 

naturlagar och insamlad data från ett brett spektrum av källor. Inga kvantitativa mätningar har gjorts. 

Däremot används i arbetet en stor mängd mätvärden, som samlas i kvantitativa tabeller för att göra 

kvalitativa analyser. 

Uppsatsen är att anse som ett utredande dokument med ambitionen att refererade källor styrker eller 

avfärdar forskningsfrågorna och leder till ansatsen att uppnå syftet/målet med examensarbetet. 

Huvuddelen av innehållet har införskaffats genom en ingående och omfattande litteraturstudie av 

etablerade källor, rapporter och projektmaterial. Tab. [2.1] redovisar de processer som varit stödjande i 

metodiken. 

Tab. [2.1], Metoder för insamlande av kunskap 

Metodik Involverade Datum Syfte/resultat 

Skriftlig 
korrespondens (mail) 

Professorer, experter, 
konsulter, handledare, 
projektansvariga 

Löpande Besvarade frågeställningar, 
bekräftelse av teorier, nya spår för 
undersökning o.s.v. 

Telefonsamtal Professorer, experter, 
handledare, 
projektansvariga 

Löpande Handledning, besvarade 
frågeställningar o.s.v. 

Möten Experter, intressenter, 
handleare, 
projektansvariga 

Löpande Handledning, besvarade 
frågeställningar o.s.v. 

Workshop Intressenter, 
miljöexperter, 
projektansvariga 

050214 Utformning projektplan, 
brainstorming 

Ingående studier av 
specifika fall (ref.obj.) 

- Löpande Ingående fakta, specifika data, 
uppslag för vidare studier 

Loggbok - Löpande Nedtecknande av processer, 
resultat, reflektioner och problem 

 

Slutsatserna kring arbetet summeras utifrån de forskningsfrågor som satts upp för arbetet.  

2.3. Forskningsansats 

Detta arbete har utförts med kvalitativ forskningsansats med visst inslag av kvantitativa studier i form av 

bearbetad sekundär mätdata. 

2.4. Arbetets genomförande 

Projektet initierades med en inledande workshop där parametrar och frågeställningar rörande 

Hybridventilation diskuterades. Till viss del bestämdes här också vad som de två tilltänkta 

examensarbetena skulle behandla/innehålla. Däribland detta arbete. I denna grupp ingick människor som 

är anställa inom olika områden på White Arkitekter, med varierande insikt i ämnet, men med ett intresse 

för att veta mer som gemensam nämnare.  
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Med utgångspunkt i detta möte skrevs en projektplan för detta arbete, utfört av författaren själv, där 

innehållet och målet med projektet beskrevs (se BILAGA [2]). Projektplanen innehåller en tidsplan där 

förväntad tidsåtgång specificerades på nivå av veckovis planering. Denna projektplan har kommit att 

revideras ett flertal gånger vad gäller innehåll, målbild samt tilltänkt metodik. 

Fakta insamlades genom en ingående litteraturstudie i ämnet där uppslag främst erhölls genom egen 

informationssökning samt frågeställningar till personer med insikt i ämnet, både nationellt och 

internationellt. Denna information kom sedan att studeras noggrant och sammanställas till den 

information som resultatet redovisar.  

Under arbetets gång skedde regelbunden rapportering och avstämning med den arbetsgrupp som 

initierade projektet inom White Arkitekter med jämna intervall. Detsamma skedde med tilldelad 

handledare från Luleå Tekniska Universitet och handledare på White Arkitekter. Dessa möten syftade till 

att leda arbetet framåt med stöd och nya uppslag för information. 

2.5. Datainsamling 

Det har inte skett någon insamling av rådata under arbetets gång. Inga tester eller provtagningar har 

genomförts, och därför har heller inte några mätvärden erhållits som direkt följd av detta arbete. De 

värden som används kan istället återfinnas i de källor som texten refererar till. De data som används har i 

vissa fall redan processats i tidigare steg och en urvalsprocess kan då ha skett utifrån det ursprungliga 

syftet. I de fall det har varit möjligt har ursprungliga mätvärden använts. I de flesta fall har informationen 

dock lutats mot sekundära källor. 

Under arbetets gång har en kvalitativ datainsamling skett i form av skriftliga frågeställningar till källor med 

insikt i ämnet. Denna korrespondens har till viss del varit med personer knutna till projektet (då primärt 

från White Arkitekter), men också med personer utan någon som helst anknytning. Kontakten med 

personer som har varit knutna till projektet har varit löpande och varierande sett till olika individer och har 

haft som största syfte att agera bollplank i funderingar/frågeställningar. Kontakten med den senare 

gruppen av källor, ej knutna till projektet, har skett på eget bevåg och har främst syftat till att öka insikten i 

ämnet och ge nya uppslag till fördjupad information. Med anledning av att dessa personer ej har någon 

koppling till arbetet och att jag ej frågat personerna i fråga om jag får använda deras svar som referens, så 

redovisas endast frågeställningarna. 

Referensobjekt 

Processen för att hitta lämpliga referensobjekt har skett löpande över projektets gång. Detta har delvis 

skett genom det egna utforskandet av området och delvis genom dialog med personer med kunskap inom 

hybridventilation.  

Byggnader som har nämnts i litteratur, rapporter och hybridventilationsrelaterade artiklar har antecknats 

för att sedan undersökas närmare vad gäller mängden av tillgänglig information. I de fall då 

information/data om objektet inte har funnits eller har varit för knapphändig, så har byggnaden inte 

undersökts vidare. Stora delar av den datamängd som presenteras är erhållen genom sekundära källor som 

tidigare har behandlat och omskrivit byggnaderna. Detta för bland annat med sig att de siffror som 

presenteras för objekten i vissa fall endast redovisar snarlika uppgifter med följden att en direkt jämförelse 

blir omöjlig. 

2.6. Analysmetod 

Inläsningen på ämnet Hybridventilation som gjordes i arbetets uppstart möjliggjorde att faktorer kunde 

identifieras som potentiellt hade stor inverkan på syftet med arbetet och i förlängningen svaren på de 

nedtecknade forskningsfrågorna. Dessa faktorer beslutades ligga till grund för studien utifrån den 
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projektplan som inledningsvis förtecknades i samtycke med projektgrupp och handledare. Faktorerna och 

begreppen behövdes sålunda ingående studeras för att till fullo förstås och redas ut. Dessa faktorer var  

 Regler och bestämmelser,  

 Geografiska Förutsättningar  

 Referensobjekt 

 Formfaktorer  

 Energi 

 Ekonomi 

Som underrubriker till Geografiska Förutsättningar identifierades följande faktorer som relevanta punkter att 

reda ut: 

 Temperatur 

 Vind 

 Solstrålning 

De fakta som ansågs relevanta för faktorerna har redovisats under Kap. [4]. Det är denna fakta som sedan 

kom att ligga till grund för den analys som genomförs i Kap. [5] där kvantitativa mätdata från 

källmaterialen resulterar i kvalitativa sammanställningar med syftet att finna svaren på de ingående 

frågeställningarna. 

Genom att påvisa och ingående studera de för Hybridventilation påverkande funktionerna, med avseende 

på dess egenskaper som alternativ ventilationsteknik och vilka parametrar som påverkar dess effekt, 

gjordes ansatsen att slutligen ge svar på om tekniken är lämplig att appliceras i ett nordiskt klimat. 

2.7. Studiens trovärdighet 

Då arbetet uteslutande baseras på litteraturstudier där merparten av källorna har olika ursprung, så finns 

en stor spridning i resultaten. Mätvärden kan exempelvis utgå från parametrar där olika faktorer har viktats 

orättvist eller erhållits med olika mättekniker. Då värden jämförs och ställs i relation till varandra ska detta 

tas i åtanke av läsaren. I den mån det har varit möjligt att påvisa sådana skillnader, så redovisas detta i 

texten. 

På grund av användandet av sekundära källor där mätvärden inte kan antas vara korrekta, så finns en viss 

brist i trovärdigheten hos arbetet. Vidare infinner sig tveksamheter när projekt av olika karaktär/syfte 

jämförs. Mätvärden för ett hybridventilationssystem för en skola är exempelvis inte automatiskt 

jämförbara med system avsedda för kontor. 

Arbetet har beställts av och skrivits för ett företag som inte praktiskt arbetar direkt med utformningen av 

ventilationssystem, utan endast som effekt av samarbete med andra parter (konsulter, kunder o.s.v.). 

Författaren har heller inte sedan tidigare varit insatt i tekniken och till stor del utformat projektplanen på 

egen hand, för att sedan befästa strategin hos White Arkitekter och Luleå Tekniska Universitet genom 

handledare. Detta sammantaget leder till en hög instegströskel till ämnet och en brist på praktisk 

baskunskap om utformning av ventilationssystem. Med anledning av detta finns risken att nödvändig 

yrkesmässig erfarenhet inte återspeglas i arbetet. 
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3. DEFINITIONER 

3.1. Bakgrund 

Ett väl fungerande ventilationssystem är en av de allra viktigaste ingående parametrarna för att skapa en 

hållbar byggnad. Systemet ska förse byggnaden med frisk luft från utsidan, och på samma gång se till att 

dålig luft förs ut i omgivande miljöer. Detta så att rumsvolymerna inom ytterväggarna får en tillräcklig och 

tillfredsställande luftkvalitet för de personer som vistas där och möjliggör den verksamhet som ska utföras. 

Förutom den mest direkta och självklara faktorn, syrehalten, så måste nivåer av koldioxid, partiklar från 

omgivande miljöer och luftfuktigheten regleras för att skapa en så hälsosam och stimulerande miljö som 

möjligt. Studier visar att vi vistas upp till 85 % av vår livstid inomhus (Hjertén et al, 1996). Den luftkvalitet 

vi har i våra arbetslokaler och bostäder avgör därmed till allra största del vad vi andas in och i 

förlängningen till viss del vårt välbefinnande. 

Utöver hälsoaspekten agerar luften dessutom som bärande medium för de värmetransporter som sker i 

huset. Ett väl genomtänkt ventilationssystem inverkar därmed direkt på energiåtgången för uppvärmning 

och kylning av byggnaden. En dåligt planerad ventilationslösning i huset medför därmed negativa effekter 

på både hälsan/trivseln och ekonomin.  

3.1.1. Historia 

Genom historien har vi ventilerat våra hus genom att direkt utnyttja naturens krafter och fysikens 

grundlagar. Oftast har detta gjorts utifrån våra direkta och instinktiva behov där kroppens indikatorer har 

styrt hur vi vädrar våra hus eller som en bieffekt av att vi har tillfredsställt ett annat behov. Att öppna ett 

fönster och på så sätt skapa ett intag av frisk luft i byggnaden har historiskt inte gjorts med syftet att skapa 

”ett fullgott inomhusklimat” och därigenom stimulera vår arbetssituation maximalt. Vi har gjort det för att 

kroppen har sagt åt oss att vi behöver syre eller för att kroppen har signalerat att den behöver svalkas, och 

vi har svarat med att tillgodose detta. I en parallell situation har vi heller inte byggt eldstäder med 

skorstenar med avsikten att utnyttja värmekonvektion till att skapa undertryck och de lufttillströmningar 

som sker till följd av detta. Vi byggde eldstäder med skorsten för att kunna laga mat och tillgodose 

värmebehovet, utan att få huset rökfyllt.  

När kakelugnarna började komma till Sverige i slutet av 1700-talet så började man också att utveckla 

ventilationslösningarna i husen. Eldandet i dessa möjliggjorde ett varmare och mer behagligt 

inomhusklimat, men också större luftomsättningar och i förlängningen ett större intag av kalluft från 

utomhusmiljön genom öppningar i klimatskalet (Hjertén et al, 1996). Detta bland annat till följd av under- 

och övertryck (se Kap. [3.2]). Genom att utveckla husen med ventilationskanaler, öppningsbara spjäll och 

andra ställbara don för att kontrollera inomhusklimatet, så utvecklade man också principerna för den 

självdragsventilation som kom att ligga till grund för efterföljande ventilationslösningar. 

3.1.2. Hållbara lösningar 

Det är inte svårt att ventilera ett mindre bostadshus om den enda önskan är att tillföra frisk luft till 

byggnaden och temporärt tillfredsställa de just då gällande behoven. Det svåra är att skapa ett hållbart 

system som uppfyller samtliga krav, från nationella och internationella byggbestämmelser med avseende 

på ex. energiförbrukning och materialval, ner till den enskilde individens behov. Detta med en så låg 

miljöpåverkan som möjligt. Ventilationssystemets prestation måste också anpassas till det utvändiga 

klimatet, sett över hela kalenderåret. 

De två grundtekniker som idag används för att ventilera byggnader är naturlig respektive mekanisk ventilation. 

Inom dessa tekniker finns sedan oändlig antal varianter som sträcker sig från system som mer eller mindre 

är att anse som typlösningar till direkt platsspecifika system (Heiselberg 2002). 
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Dessa grundtekniker, vad de innebär och hur de fungerar, beskrivs nedan. Detta med syfte att underlätta 

beskrivandet av blandtekniken Hybridventilation med utgångspunkt i grundteknikerna. 

3.2. Naturlig ventilation/Självdragsventilation 

Människan har utnyttjat de fristående lösningarna bakom naturlig ventilation/självdragsventilation sedan 

man byggde de allra första husen och redan innan man egentligen visste vilka naturliga 

drivkrafter/naturlagar som låg bakom tekniken.  

Vid nyttjande av självdragsventilation används fysikens lagar för ventilation (Hjertén et al, 1996). 

Byggnaden förses med tilluft genom direkta öppningar i den utvändiga fasaden och man tar generellt 

hänsyn till att ytterväggarna inte är helt täta. Det vill säga att luft strömmar in genom fasaden till följd av 

att väggen ”andas” då den inte är helt tätisolerad och sålunda innehåller brister i de enskilda materialen 

och/eller skarvningarna mellan de ingående komponenterna. Effekten av dessa otätheter kallas för en 

byggnads infiltration. Ett läckande klimatskal kan leda till så höga värden som 2-3 

luftomsättningscykler/timme, enbart med infiltration. Detta innebär att volymen luft i byggnaden har bytts 

ut upp till 3 ggr under en timme. Detta kan jämföras med 0.1-0.2 luftomsättningscykler/timme i 

energieffektiva hus, där ett så tätt klimatskal som möjligt har avses uppnås. Motsatsen till infiltration, när 

luft passerar ut ur strukturen är exfiltration. (Heiselberg, 2006), (Dokka et al, 2003) 

De öppningarna som avsiktligt placerats i fasaden är oftast reglerbara, och kan bestå av spjällförsedda 

ventiler, öppnings-/stängningsbara fönster eller andra don som på något vis reglerar luftflödet. Frånluften 

som transporteras bort från byggnaden, avlägsnas oftast via en eller flera lodräta kanaler som löper genom 

byggnaden. I enskilda bostadshus är detta generellt murstocken och/eller det schakt till vilken köksfläkten 

ovanför spisen är kopplad. Vidare finns ytterligare frånluftskanaler i våtutrymmen/badrum som 

ombesörjer transporten av den fuktiga luften från dessa utrymmen. I större husstrukturer där 

Självdragsventilation används, såsom exempelvis flerbostadshus eller skolor, är principerna generellt 

desamma. De stora luftvolymerna som i dessa fall behöver omsättas för att säkerställa en hög luftkvalitet 

kräver en mer storskalig dimensionering av kanaler och don.  

Den mest direkta kopplingen mellan ventilation och värme i invändiga miljöer är att varm luft stiger till följd 

av luftens relativt sett lägre densitet när den har värmts (Hjertén et al, 1996). Detta skapar rörelser i 

luftvolymerna och påverkar således lufttransporterna i huset. Genom att den uppvärmda och förbrukade 

inomhusluften stiger kan den därmed avlägsnas ur byggnaden via exempelvis skorstenar och schakt.   

3.2.1. Under-/övertryck 

Anledningen till att uteluft strömmar till byggnader där naturlig ventilation tillämpas är delvis de 

tryckskillnader som skapas mellan in- och utsidan av byggnaden till följd av de interna och de externa 

klimatförhållandena. Dessa tryckskillnader strävar naturlagarna mot att utjämna. Tryckutjämningen för 

med sig att luft flödar från de områden där övertryck råder till de områden där det är undertryck. Faktorer 

som direkt påverkar tryckdifferensen, och således till- och frånluftsflödet, är enligt bland annat Hjertén et 

al (1996): 

 Termiska drivkraft – Skillnaden mellan rådande temperatur inomhus och utomhus 

 Skorstenseffekten 

 Vindeffekten  

Utöver klimatförhållandena inverkar även byggnadens täthet på hur stora de relativa tryckskillnaderna blir. 

Vilka material som används i byggnaden, deras sammansättning och vilka tekniska installationer som har 

applicerats på klimatskalet (såsom don, spjäll etc.) påverkar tryckskillnaderna (Heiselberg, 2002). 
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3.2.2. Termisk drivkraft 

Vintertid uppstår i nordliga klimat en stor temperaturskillnad mellan yttre och inre klimat. Detta p.g.a. att 

den invändiga luften i byggnader värms upp av radiatorer, värmealstrande utrustning och golvvärme 

medan den yttre temperaturen är låg. När inomhusluften värms får den en lägre densitet och stiger genom 

strukturen, för att slutligen ventileras ut ur byggnaden genom väggar, kanaler, skorsten och/eller otätheter 

i takkonstruktionen. När temperaturdifferensen är stor blir även luftomsättningsfrekvensen i ett 

självdragsventilerat hus större (Hjertén et al, 1996).  

När luften stiger skapas en relativ brist på luft i de lägst belägna delarna av huset i förhållande till 

omgivningen. Det skapas då ett relativt undertryck i dessa nedre delar, sett till det relativa nolltrycket i mitten 

av strukturen, det så kallade neutralplanet (Wood et Salib, 2013). Sådana tryckskillnader strävar naturens 

drivkrafter mot att jämna ut genom att fördela luft från de delar där övertryck råder till områden där det är 

undertryck. I de övre delarna av byggnaden transporteras därför luft ut genom strukturen och för att 

jämna ut lufttryck mot den omgivande miljön. Effekten i de lägre delarna blir istället den motsatta. Ny luft 

flödar in i strukturen genom luftintag och på så vis syresätts den inre miljön med ny luft. Effekten 

förklaras i Fig. [3.1]. 

Under de tider på året då temperaturskillnaden mellan inner- och ytterklimat är låg så avtar effekten av den 

termiska drivkraften. I ännu extremare fall, under de tider då denna differens är obefintlig, kan 

ventilationen bli otillräcklig för att uppnå en fullgod omsättning av luft (Hjertén et al, 1996). Under dagar 

då temperaturen utomhus överstiger den invändiga temperaturen kan även effekten bli den motsatta, och 

ett omvänt flödesschema till det som beskrivs i Fig. [3.1] skapas då. Detta är negativt då de komponenter 

som ingår i ventilationslösningen är skapade för normalfallet. I ett nordiskt klimat innebär detta ett mindre 

problem än i varmare delar av världen, då de nordiska sommardagarna med temperaturer som motsvarar 

de inre temperaturerna i kontorsbyggnader är få till antalet.  

3.2.3. Skorstenseffekten 

Effekten av den termiska drivkraften beror till stor del även på hur hög byggnaden är. En högre byggnad 

alstrar en större tryckskillnad mellan de översta och de understa delarna, vilket leder till större flöden in 

och ut genom strukturen (Wood et Salib, 2013). Detta sker som en effekt av att neutralplanet förskjuts i 

höjdled. Ett högt hus med en liten yta på våningsplanen generar de största flödena av luftvolymer, sett till 

antal liter luft per sekund och kvadratmeter. Det är därför viktigt att beakta husets höjd vid projektering av 

naturlig ventilation för att optimera luftflödet för byggnaden. Denna fysikaliska effekt kallas 

skorstenseffekten. Effekten kräver att lodräta genomgående volymer, eller schakt, löper över hela eller större 

delar av strukturens höjd.  

Skorstenseffekten är inte att anse som en faktor som orsakar självdragsventilation då ex. enbart en hög 

skorsten (utan inverkan av termisk drivkraft eller vindeffekten) ej kan orsaka självdragsventilation. 

Effekten är endast en förstärkande faktor, om än en viktig sådan. För högre byggnader med 

självdragsventilation nämner Heiselberg (2006) skorstenseffekten som ”signifikant” för att kunna nyttja 

den termiska drivkraften för ventilation. 
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Fig. [3.1], Termisk drivkraft, tryckskillnader på grund av Termisk differens och skorstenseffekt (Wood et Salib. 2013) 

3.2.4. Vindeffekten 

Tryckskillnaden beror inte bara på temperaturskillnaden mellan ytter- och inneklimat, utan också på 

byggnadens form och de vindkrafter som gäller för den geografiska platsen. (Heiselberg, 2006)  

På den sida av byggnaden där viden ligger på bildas ett övertryck relativt den motsatta läsidan som en 

effekt av vindens direkta tryck mot fasaden. Ju större yta som utsätts för direkt vind, desto större bli ytan 

som övertrycket fördelas över och som följd blir uteluftsflödet in i strukturen större. Tryckskillnaden 

uppstår både i höjdled och i plan. Denna effekt gör att fasadernas riktning och yta måste planeras efter de 

för platsen gällande vindförutsättningarna för en lyckad projektering då det påverkar den termiska 

bärigheten. Effekten beskrivs i Fig. [3.2]. (Heiselberg, 2006), (Wood et Salib, 2013) 

 

Fig. [3.2], Vindtryck mot fasad i förhållande till vindriktning och styrka (Wood et Salib, 2013). 
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3.2.5. Passiv och aktiv naturlig ventilation 

Ytterligare en särskiljning kan göras hos naturlig ventilation för att än längre kategorisera begreppen, 

nämligen om den är passiv eller aktiv.  

Passiv naturlig ventilation är den luft som tränger in genom otätheter, sprickor eller andra ofrivilliga 

öppningar i klimatskalet och på så vis läcker in i strukturen. Det vill säga infiltration och exfiltration. 

Aktiv naturlig ventilation är de tekniker där komponenter med avsikt används för att möjliggöra 

luftinströmning i byggnaden. Detta kan vara att reglera spjäll i ventilationsdon eller att öppna och stänga 

luckor/fönster för att få in luft i byggnaden. Detta kan ske automatiskt eller med manuell handpåläggning. 

(Dokka et al, 2003). 

3.2.6. Ventilationsstrategier 

För att få löften att flöda genom de delar av byggnaden som ska dra nytta av ventilationssystemet, så krävs 

det att in- och utflödet av luft planeras noggrant. Beroende på byggnadstyp, storlek på våningsplanens 

verksamhetsytor och vilka externa klimatförhållanden som gäller så kan strategierna se olika ut. De tre 

huvudprinciper som naturlig ventilation av en byggnad utgår ifrån är ensidig ventilation, genomgående ventilation 

och ventilation med frånluftsschakt (Wood et Salib, 2013) 

Samtliga ventilationsprinciper förlitar sig på tilluftsflöde direkt genom yttre fasad. Tilluft från exempelvis 

externa tilluftstorn behandlas därmed inte under rubrikerna. 

Ensidig ventilation  

Ensidig ventilation innebär att in- och utflöde av luft sker i samma rumsenhet, genom samma 

klimatavgränsning och fasad. Luftomsättning uppstår genom att en och samma öppning används för både 

till och frånluft, eller som vanligare är, med två separata öppningar som har förskjutits i höjdled från 

varandra. Med två separata öppningar placeras luftintag i en lägre position i fasaden. När luften värms upp 

av det invändiga klimatets värmeavgivare blir den lättare och stiger för att slutligen extraheras genom det 

högre placerade luftutsläppet (Wood et Salib, 2013). På detta vis styr temperaturen och den direkta 

värmekonvektionen i rummet till viss del hur stor luftomsättningen i enheten blir. Principen för varianten 

med en enkel öppning finns beskriven i Fig. [3.3].  

För en ensidig ventilationsstrategi är den dominerande drivkraften den termiska under vintern och den 

vindgenererade turbulensen under sommaren. I förhållande till de andra strategierna genererar denna en 

mindre luftomsättningsfrekvens (Heiselberg, 2006). 

Rummets djup bör ej överstiga 2,5 ggr dess höjd för att denna ventilationsstrategi ska vara effektiv enligt 

Wood et Salib (2013). 

 

Fig. [3.3], Principskiss, enkelsidig ventilation (Wood et Salib, 2013). 
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Genomgående ventilation  

Principen för genomgående ventilation finns illustrerad i Fig. [3.4]. Denna strategi utgår från att luften 

flödar genom byggnaden, från den ena till den andra sidan av klimatskalet. D.v.s. det måste vara ett drag 

genom byggnaden som omsätter och förnyar luftvolymen däremellan.  

Genomgående ventilation drivs primärt av den tryckskillnad som uppstår mellan de två fasaderna till följd 

av de vindstyrkor och –riktningar som råder på platsen (Wood et Salib, 2013). Luftomsättningen kan bli 

väldigt stor i lokalerna, då den varierar kraftigt med de externa vindförhållandena/temperaturerna och är 

således svår att kontrollera utan assisterande mekaniska reglage (Heiselberg, 2006). 

För at denna strategi ska fungera utan assistans av mekaniska komponenter anger Wood et Salib (2013) att 

rummets/byggnadens djup inte bör överstiga 5 ggr den invändiga rumshöjden. 

 

Fig. [3.4], Principskiss, genomgående ventilation (Wood et Salib, 2013) 

Ventilation med frånluftsschakt 

Användandet av vertikala volymer som helt eller delvis löper genom byggnadsstrukturen (hädan efter 

omnämnda som schakt) skapar en skorstenseffekt i byggnaden. Detta till följd av ett förskjutet neutralplan 

och att den varma luften stiger och skapar ett större relativt övertryck i den omgivande byggnaden. Det 

skapas en luftpelare i byggnaden med varm luft som har lägre densitet än den övriga inomhusluften 

(Heiselberg, 2006). Till följd av detta flödar ny och syrerik luft in genom exempelvis luftintag i den yttre 

fasaden. Schaktet både förstärker självdragsfaktorerna och bildar en frånluftskanal som den uppvärmda 

och uttjänta frånluften kan extraheras genom. Principen för ventilation med frånluftsschakt förklaras i Fig. 

[3.5].  

Genom att använda schakt för att förstärka självdraget går det i teorin att undvika en av de negativa 

aspekterna med genomgående ventilation, där luftkvaliteten varierar mellan de olika yttre fasaderna till följd av 

det genomgående flödet. Ett schakt placerat i mitten av strukturen möjliggör en centralisering av 

planlösningen och därmed en bättre användning av de dagljusrika ytorna utmed fasad till följd av det 

jämnare fördelade luftflödet. Genom god planering så kan schaktens placering i huskroppen också 

motverka tryckskillnader orsakade av den utvändiga vinden (Heiselberg, 2006). Schakten kan antingen 

bestå av stängda miljöer (enbart skapade med frånluftsflöde i åtanke) eller fylla ytterligare funktioner för 

byggnaden i form av ljusgårdar, hiss-/trapphus eller ytterligare ventilationsdrivande solskorstenar. På så 

vis kan schakten även medföra mervärden förutom de rent tekniska. 

För ventilation med frånluftsschakt gäller samma förhållande mellan byggnadens djup och dess rumshöjd för 

våningsplanen som för en genomgående ventilationsstrategi (Heiselberg, 2006). Schaktens storlek dimensioneras 

efter byggnadens storlek och dess luftomsättningskrav (till följd av exempelvis vilken verksamhet som 

bedrivs i byggnaden).  

Tillämpning av frånluftsschakt medför större luftflöden än genomgående ventilation, med lägre krav på 

temperaturdifferens mellan inomhus- och utomhusklimatet. (Heiselberg, 2006) 
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Fig. [3.5], Principskiss, ventilation med frånluftsschakt (Wood et Salib, 2013) 

3.3. Mekanisk ventilation 

När man talar om mekanisk ventilation så menar man byggnader där man använder fläktsystem för att 

driva omsättningen av luft i lokalerna samt eventuellt förvärma luften innan den passera in i strukturen. 

Fläktarna är vanligen placerade i fläktrum, ofta på tak eller i källarlokaler, och från/till dessa rum leder 

ventilationskanaler ut i byggnaden via ventilationsschakt till rummen. Genom att välja rätt dimension på 

fläktar och kanaler och genom att bestämma med vilken effekt systemet ska arbeta, så styr man 

omsättningen av luft i byggnaden.  

Svensk Fjärrvärme (2009) har gjort en sammanställning som visar den procentuella fördelningen av olika 

ventilationssystem i lokaler i Sverige. Resultaten av sammanställningen kan ses i Fig. [3.6]. Vilka lokaltyper 

som räknas under just kategorin lokaler framgår inte av rapporten men kontorslokaler antas vara inräknade. 

Detta med anledning av att Svensk Fjärrvärme använder dessa data i relation till mätvärden från SCB för 

framställning av förhållandet mellan byggnadsytor/energianvändning, där kontorslokaler används som 

parameter och sålunda räknas in under lokaler (definitiva uppgifter saknas). Fig. [3.7] baseras på samma 

mätresultat, och härrör från samma studie, men påvisar relationen mellan ventilationstyp och 

byggnadsytor.  

Datamängden i Fig. [3.6] och Fig. [3.7] har justerats av Svensk Fjärrvärme (2009) genom att lokaler med 

värmeanvändning > 400 kWh/m2 har sållats bort från urvalet. Detta för att en värmeanvändning av den 

magnituden anses vara orimligt stor. Det framgår inte av statistiken om kontorsbyggnader specifikt har 

samma förhållande mellan olika systemlösningar. 

 

Fig. [3.6], Andel ventilationssystem i lokaler uppdelat på färdigställandeår 2006 (5262 objekt) (Svensk Fjärrvärme, 2009)  
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Fig. [3.7], Fördelning av lokalytor per byggårsklass och ventilationssystem för lokaler (Svensk Fjärrvärme, 2009)  

Figurerna visar att lokaler i Sverige mest frekvent är utrustade med någon typ av mekaniskt 

ventilationssystem, där fläktar på något vis används till att förse byggnaden med frisk luft och/eller till att 

avlägsna syrefattig ”gammal” luft. Ett sådant system skapar förutsättningar för att det är jämn luftkvalitet 

till hela byggnaden, då fläktrummets placering bestämmer varifrån den friska luften kommer och vart den i 

slutet av cykeln extraheras. Luftflödet i strukturen påverkas inte i samma utsträckning som vid naturlig 

ventilation av hur de rådande externa vindförhållandena ser ut. 

I jakten på lägre energikostnader byggs nya hus allt oftare med mer isolerande material för att förhindra 

värmeförluster till omgivningen via ytterväggar och yttertak. Dessa täta hus blir därmed direkt beroende av 

att ventilationssystemet fungerar och förser lokalerna med syrerik luft då den täta konstruktionen 

förhindrar direkt luftintag genom ytterväggarna. För att ytterligare minska energiförlusterna används också 

ofta värmeväxlare i systemet. Systemen omnämns då som FTX-system (där X:et representerar 

värmeväxlaren).  Fig. [3.6] och Fig. [3.7] visar att FTX-system värden är den vanligast förekommande 

ventilationstekniken i lokaler, av de systemlösningar som innefattas av studien utförd av Svensk 

Fjärrvärme (2009).  

Värmeväxlarens uppgift är att återanvända värmen från den luft som extraheras till omgivningen för att 

förvärma den kalluft som ska in i systemet. På detta vis kan man minska uppvärmningskostnaderna 

genom att återanvända den värme som annars skulle ha gått förlorad med frånluften. Denna process 

förutsätter att huset är tätt och att så stora mängder frånluft/tilluft som möjligt passerar via värmeväxlaren 

för att effektivitetsnivån ska vara hög.  

En byggnad med ventilationsteknik som möjliggör enbart mekanisk ventilation är beroende av att systemet hela tiden är 

aktivt för en fullgod luftkvalitet. Ett ventilationssystem med FTX-teknik förutsätter dessutom att systemet 

tillåts verka intakt, och utan påverkan från exempelvis fönster som öppnats (för att exempelvis skapa 

korsdrag) om värmeåtervinningen ska vara effektiv. 

3.4. Hybridventilation 

Begreppet hybridventilation förklaras enklast som kombinationer av de två ovannämnda 

ventilationsteknikerna; naturlig ventilation/självdragsventilation och mekanisk ventilation. Olika sammansättningar 

av dessa ventilationsprinciper bildar blandtekniker, eller hybrider. Det är de naturliga drivkrafterna som utgör 

grundförutsättningarna för ett hybridventilationssystem medan de mekaniska komponenterna optimerar systemet och agerar 

katalysator i de situationer då exempelvis klimatet omöjliggör ett tillräckligt självdrag för att förse byggnaden med frisk luft. 

Det är av denna anledning som fläktförstärkt självdragsventilation i Sverige i visa projekt omnämns (och 

bör så göras) som hybridventilation. Det är dock fel att sätta likhetstecken mellan dessa två termer. 

Fläktförstärkt självdragsventilation är endast en variant av hybridventilationslösningar och endast under 
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förutsättningarna att det finns en möjlighet att alternera/variera tillskottet från fläktsystemet utifrån 

gällande säsongs-/klimatförhållanden. 

Det finns hybridventilationssystem som kan användas helt utan eldrivna fläktar som förstärker 

självdragsventilationen. Utifrån de studier av byggnader som har gjorts under arbetets gång så antas dock 

dessa lösningar endast vara möjliga att appliceras på mindre byggnadsvolymer där kraven är lägre på det 

dynamiska användningsområdet på lokalen och där färre människor generellt vistas samtidigt. Dokka et al 

(2003) skriver att det i Danmark är vanligt förekommande med hybridventilationssystem som kan 

användas utan assistans av fläktar. Dock applicerar man som oftast en frånluftfläkt för att kunna förstärka 

vid behov, då de naturliga drivkrafterna inte räcker till. Sålunda blir effekten ändå ett fläktförstärkt 

hybridventilationssystem, även om det inte används hela tiden utan endast säsongsvis. 

Ett exempel på mekaniska byggnadskomponenter som (åtminstone delvis) kan användas för att ersätta 

effekttillskottet från fläktar, och ändå resultera i ett hybridventilationssystem då de förstärker effekten, är 

motorstyrda öppningsbara fönster.  

3.4.1. Definition 

Det kan ibland vara svårt att skilja på vad som är ett mekaniskt ventilationssystem (om t.ex. byggnaden 

nyttjar ett enklare frånluftsystem) och vad som är ett hybridventilationssystem, då båda använder fläktar 

för att syresätta huset. Det som separerar termerna från varandra, är att fläktarna i ett 

hybridventilationssystem syftar till att förstärka de naturliga drivkrafterna vid tillfällen då detta behövs, sett 

över olika tidsperioder. Under perioder då det naturliga självdraget är tillräckligt, så kan exempelvis 

ventilationen i en byggnad med hybridventilation ske helt passivt, utan inverkan av eldrivna fläktar. Ett 

traditionellt mekaniskt system däremot, har inte samma krav på dynamiska verkansomfång och det 

dimensioneras för att bibehålla ett jämt klimat i byggnaden, där samma fläktkomponenter verkar under 

hela året utan hänsyn till naturkrafternas potential. Även de traditionella mekaniska systemen tillåter 

effektreglering på fläktarna efter rådande klimat, men lokalerna kräver att fläktarna fungerar även i 

perioder då självdragsventilation annars hade varit tillräcklig, för att undvika en undermålig luftkvalitet.  

Variationen på enskilda hybridventilationslösningar är mycket stor, och hur många varianter det finns 

beror bland annat på hur man väljer att avgränsa definitionen av tekniken och vilka krav man ställer på 

ventilationssystemets effektivitet. Ett hybridventilationssystem ska projekteras för att tillgodose 

byggnadens ventilationsbehov fullt ut under ett helt verkansår, och det ska göra så med en för projektet 

minimal användning av mekaniska fläktar. Heiselberg (2002) definierar hybridventilationstekniken som: 

”..system som skapar en komfortabel invändig miljö genom att använda naturlig ventilation och mekaniska system, men 

olika funktioner av dessa system används under olika perioder av dagen, säsongen eller året. För hybridventilation 

kombineras mekaniska och naturliga krafter till ett tvålägessystem där det aktiva läget varierar med säsong, och enskilda 

dagar” (min översättning). 

Han fortsätter sedan definitionen genom att säga att den stora skillnaden mellan hybridventilation och 

konventionell ventilation (mekanisk och naturlig) är att de senare typerna: 

 ”..saknar ett intelligent styrsystem som automatiskt kan byta mellan lägena för naturlig och mekanisk ventilation för att 

minimera energikonsumtionen” (min översättning).  

Med intelligent styrsystem menas ett kontrollsystem som i hög grad använder exempelvis rådande 

klimatdata för att aktivt anpassa hur systemet ska konfigureras- Denna definition indikerar att ett 

hybridventilationssystem är mer komplext än generella naturliga eller mekaniska ventilationslösningar och 

att det därmed kräver noggrannare projektering för att uppnå den avsedda effekten.  
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Dokka et al (2003) definierar hybridventilation på ett liknande sätt, men med utgångpunkt i vilka 

egenskaper som generellt karakteriserar hybridventilation och därmed särskiljer tekniken från övrig 

ventilation. De karakteristiska egenskaperna är enligt Dokka et al (2003) (egen översättning): 

1. Luftflöde och luftbehandling är i större eller mindre grad integrerade i, och utnyttjar, själva byggnadskroppen. 

Eventuella exponerade ytor i tunga material bidrar till passiv kylning. 

2. Ventilationsinstallationen är utfört som ett lågtryckssystem, det vill säga att tryckfallen i luftflödesvägarna, i 

luttillförselöppningarna och över luftbehandlingskomponenterna är minimerade. 

3. Ett bevisat utnyttjande av de naturliga drivkrafterna (vind- och temperaturskillnader), i större eller mindre grad. 

Detta påverkar byggnadsutformningen. 

Båda definitioner är lika sanna och båda svarar på frågan om vad hybridventilation är och hur tekniken 

fungerar teoretiskt. En kombination av dessa förklaringar användes som en initial urvalsparameter för 

bestämmande av vilka referensobjekt som skulle behandlas i rapporten. 

3.4.2. Projekteringsprocess 

För att lyckas skapa ett välfungerande och effektivt hybridventilationssystem krävs det att byggnaden 

projekteras med syfte att vara just en hybridventilationsbyggnad där ventilation diskuteras och projekteras 

gradvis från projektets första startmöte (Aggerholm et al, 2008). Även Dokka et al (2003) förespråkar 

värdet att integrera ventilationssystemet tidigt i processen, oavsett om tekniken är av naturlig, mekanisk 

eller hybrid karaktär. Vid nyttjande av hybridventilationsteknik poängteras det dock att av det krävs en än 

högre grad av integration för att åstadkomma ett önskvärt resultat. 

Till följd av att de tidiga processerna är så viktiga så är det svårt att applicera ett välfungerande 

hybridventilationssystem på en redan existerande byggnad (ombyggnation) som från början byggts med 

antingen naturlig eller mekanisk ventilation. För ett väl presterande system krävs då en omfattande 

ombyggnation och eventuell komplettering med komponenter för pådrivande av naturliga drivkrafter 

och/eller en omfattande och kostsam dragning av ventilationskanaler i byggnaden.  

3.5. Hybridventilationslösningar 

Det finns idag en mängd olika hybridventilationslösningar på marknaden. Beroende på exempelvis vilka 

effektkrav som byggnaden ska uppfylla, vilket klimat som råder på den avsedda platsen och vilken 

ekonomisk belastning som ett projekt klarar av, så påverkas kompositionen av komponenter och 

utformningen av ventilationssystemet. Likaså påverkas även i förlängningen ofta den övergripande 

byggnadsutformningen i många fall av hybridventilationslösningen, både exteriört och interiört. 

3.5.1. Principer 

I Principles of hybrid ventilation förklarar Heiselberg (2002) de olika grundprinciperna för hybridventilation 

utifrån hur dessa nyttjar effekten från naturlig ventilation med komplettering från mekaniska system samt 

samspelet dessa emellan. Indelningen behandlar hur fläktlösningarna inverkar, utan komplettering av 

andra hybridventilationskomponenter (likt exempelvis öppningsbara fönster etc.). Denna 

principuppställning som har formulerats med stöd av IEA (International Energy Agency) förklaras i text 

nedan. Detta inte är en fastslagen principindelning och det finns andra indelningar som beaktar olika (men 

likartade) faktorer. Indelningen förekommer även i text av Dokka et al (2003). 

Principerna är inte att anse som systemlösningar utan som variationer över hur mekaniska och naturliga 

krafter kan kombineras för att uppnå hybridventilation. 

Princip 1: Naturlig och mekanisk ventilation 

Principen baseras på att byggnaden använder sig av två autonoma system, utan direkt samverkan, som är 

aktiva vid olika förhållanden. Antingen säsongsvis eller periodvis sett över dygnet. Byggnaden projekteras 
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därmed för naturlig ventilation med självdrag, men utrustas också med ett mekaniskt ventilationssystem. 

Det mekaniska systemet är komplett med ventilationskanaler och centralt fläktrum. I de förhållanden då 

den naturliga ventilationen är tillräckligt är det mekaniska systemet inaktivt. Fläktarna kan då användas 

under perioder då effekten av självdrag är för låg, som under sommarsäsongen då temperaturskillnaden 

inne/ute är för liten. 

En annan applicering av principen är att den mekaniska ventilationen används under de timmar som 

aktivitet pågår i lokalen medan naturlig ventilation används för kylning under nattens övriga timmar. 

Motsatt verkansintervall förekommer också.  

 

Fig. [3.8], Principskiss, Naturlig och mekanisk ventilation (Heiselberg, 2002) 

 

Princip 2: Fläktförstärkt naturlig ventilation 

Med fläktförstärkt ventilation ses det mekaniska fläktsystemet som en katalysator som driver på den 

naturliga ventilationen i byggnaden. Fläkten i fläktrummet verkar med den anpassningsbara effekt som 

krävs för att justera tryckskillnaden mellan in- och utsida av huset. På så sätt kan den låga 

temperaturskillnaden under sommaren kompenseras med att fläktar ventilerar ut luft genom taken och 

skapar ett forcerat undertryck som för in frisk luft genom öppningar i fasaden. Denna princip baseras på 

att naturlig och mekanisk ventilation samverkar.  

Det assisterande fläktsystemet kan verka med varierande effekt sett över hela året, alternativt endast 

säsongvis. Graden av mekanisk assistans beror till stor del på den geografiska platsens egenskaper. 

 

Fig. [3.9] Principskiss, Fläktförstärkt naturlig ventilation (Heiselberg, 2002) 
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Princip 3: Skorstenseffekts- och vindförstärkt mekanisk ventilation 

Denna princip baseras på att naturliga krafter används för att förstärka effekten av den mekaniska 

ventilationen. Den kan alltså ses som motsatsen till fläktförstärkt naturlig ventilation. Genom att använda 

ett ventilationssystem med låga tryckförluster (lågfriktionskanaler med stora dimensioner), kan exempelvis 

effekten av direkt vind användas för att minska effektkraven på fläktarna. På liknande sätt kan högre 

byggnadsvolymer och höga vertikala ventilationsschakt användas för att skapa ett högre beläget 

neutralplan för tryckskillnaderna i huset och därmed öka effekten av naturkrafterna för att minimera 

effektkravet på det mekaniska fläktsystemet.  

 

Fig. [3.10], Principskiss, Skorstenseffekts- och vindförstärkt mekanisk ventilation (Heiselberg, 2002) 

 

3.5.2. Byggnadsintegrerad ventilation 

Byggnadsintegrerad ventilation är ett begrepp som används för att beskriva omfattningen av hur pass 

långtgående ventilationssystemet har vävts in i husets övriga byggnadsstruktur och funktioner. Begreppet 

behandlas av både Dokka et al (2003) och Sandberg et al (2007). Det framhäver vikten av att 

projekteringen av ventilationssystemet får utrymme redan i ett tidigt skede av byggnadens 

projekteringsprocess, för att på så vis skapa så bra förutsättningar som möjligt för god ventilation. 

Byggnadsintegrerad ventilation är således en förutsättning för ett hybridventilationssystem. Eller som 

Sandberg et al (2007) uttrycker det: ”Eftersom hybridventilation är baserad på olika designfilosofier så 

kommer förutsättningarna för att uppnå ett lyckat koncept att öka med en integrerad projektering”. 

3.5.3. Norden & Tyskland 

I dokumentet Bygningsintergret ventilasjon, skrivet för ØkoBygg-programmet av Dokka et al (2003), beskrivs 

olika nationella modeller för hybridventilation för länderna runt Östersjön, se Fig. [3.11]. Dessa modeller, 

kopplade till principlösningarna, ger en fingervisning om karaktären på de hybridventilationslösningar som 

användes i respektive land vid tiden så dokumentet skrevs.  

 

http://www.byggemiljo.no/getfile.php/Filer/Prosjektkatalog.pdf
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Fig. [3.11], Hybridventilationsmodeller runt Östersjön (Dokka et al, 2003) 

Den svenska modellen förlitar sig enligt Dokka et al (2003) till stor del på naturliga drivkrafter med viss 

förstärkning av mekaniska fläktsystem. Kopplat till texter av Heiselberg (2002) innebär detta en 

systemlösning av Princip 1. 

3.5.4. Styrsystem 

Hur ventilationssystemskonfigurationen ser ut och verkar vid en given tidpunkt på dagen/året, bestäms av 

ett intelligent styrsystem som hela tiden bearbetar information som erhålls från olika givare i byggnaden. 

Att ventilationen anpassas på detta vis är ingen unik egenskap hos hybridventilationssystem, men interaktionen och 

möjligheten att växla effektförhållande mellan mekanisk och naturlig ventilering, är det. 

Beroende på budget, typ av lokal och verksamhet, omgivande miljö och enskilda rums specifika 

egenskaper så används olika givare till systemet. Klimatet i rummet eller lokalen kan då mätas anpassas 

utifrån rådande koldioxidnivåer, temperaturer, luftfuktighet, lufthastigheter och rörelse av individer in och 

ut ur rummet. Det centrala styrsystemet avgör då om till exempel om förutsättningarna är tillräckliga för 

naturlig ventilation, eller om mekanisk assistans krävs. Tab. [3.1] visar en sammanställning med exempel på 

olika givartyper och de egenskaper som källor uppger gälla för dessa. Sammanställning syftar till att påvisa 

den breda mängd insamlingsdata som styrsystemet är beroende av för att avväga vilka komponenter som 

ska vara aktiva vid en given period. Vidare visar den komplexiteten i hybridventilationssystemet när 

gällande ventilationsstrategi ska väljas för att upprätthålla ett gott inomhusklimat samtidigt som 

energiförbrukningen ska hållas nere. 
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Tab. [3.1], Invändiga givare, sammanställning utifrån olika källor, bl.a. Heiselberg (2002) och Sandberg (2007) 

Invändig miljö 

Givartyp Nackdelar Fördelar 

Temperaturgivare Berättar inte hela sanningen Många varianter 
Relativt billiga 

CO2-sensorer Relativt dyra 
Kräver regelbunden kalibrering 
 

God indikator av invändig 
luftkvalitet 
Flexibla i positionering i lokal 

Närvarosensorer (Infraröd) Aktiveras endast vid närvaro (ej 
under inaktiva timmar) 
Kan vara svårplacerade i 
rummet för att täcka upp 
rumsvolymen 

Relativt billiga 
Brett användningsområde (kan 
brukas ihop med automatiserad 
elektronisk ljussättning) 

Närvarosensorer (rörelse) Aktiveras endast vid närvaro (ej 
under inaktiva timmar) 
Kan vara svårplacerade i 
rummet för att täcka upp 
rumsvolymen 

Relativt billiga 
Brett användningsområde (kan 
brukas ihop med automatiserad 
elektronisk ljussättning) – Ofta 
ändå standard i vissa lokaler 

Vindshastighetsmätare Endast vid luftintaget – kräver 
håltagning 
Dyra 

Data kan förhindra drag 
 

 

På samma sätt som mätvärden från den inre miljön, så måste även de externa förhållandena mätas och 

bidra med nödvändig information. De inre och de yttre mätvärdena kan då sammanställas och skapa en 

övergripande bild för effektkravet i lokalen. 

Tab. [3.2], Utvändiga givare, sammanställning utifrån olika källor, bl.a. Heiselberg (2002) och Sandberg (2007) 

Utvändig miljö 

Givartyp Nackdelar Fördelar 

Temperaturgivare Svårighet att hitta positioner för 
ärliga mätvärden 
Behövs flera 

Förhållande mellan inner- 
yttertemperatur uppskattar 
självdragseffekten 
Ger gällande 
mikroklimattemperatur 

Solinstrålningsmätare Behövs flera Möjliggör automatisk 
solavskärmning 

Vindmätare Kräver korrekt placering 
Kastvindar kan försvåra 

Uppgifter om vindstyrka och 
vindriktning kan optimera 
användning av kinetisk energi i 
vind 

Partikel-, utsläpp-, 
föroreningsmätare 

Dyra 
Svårplacerade 
Kräver regelbunden kalibrering 

Stänger av naturlig ventilation 
när nivåer är (för) höga 

Luftfuktighetsmätare/ 
Nederbördsindikator 

Minimalt användningsområde Skyddar komponenter känsliga 
för regn 
Hindrar regn att tränga in i 
byggnad – Vädringsluckor 
stängs 

Väderstation (ersätter externa 
givare till viss del) 

Sämre precision – sämre 
tillförlitlighet 
 

Färre mätinstrument – mindre 
underhåll 
Minskad risk för systemfel med 
anledning av enskild komponent 
Felanalys underlättas 
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De värden som samtliga givare uppmäter och redovisar behandlas sedan av det centrala styrsystemet i 

byggnaden som kontrollerar/reglerar vilka funktioner och komponenter som ska vara aktiva vid givet 

tillfälle. Genom att analysera insamlad data kan styrsystemet optimera konfigurationen med avseende på 

exempelvis energibesparing, god luftkvalitet och behagligt inomhusklimat. Ett väl projekterat 

hybridventilationssystem kräver också ett väl projekterat styrsystem, som tillämpar den bästa ventilationsstrategin för ett givet 

tillfälle. 

4. RESULTAT 

4.1. Resultatdelens uppbyggnad 

Kap. [4] syftar till att redovisa de relevanta data, mätvärden och detaljstudier som uppkommit under 

arbetets gång. Denna information ligger till grund för den efterföljande analysdelen, Kap. [5]. De resultat 

som redovisas härrör från de faktorer/begrepp som nämns under Kap. [2.6.], nämligen Regler och 

bestämmelser, Geografiska Förutsättningar, Referensobjekt, Formfaktorer, Energi samt Ekonomi. 

Resultatdelen inleds med kapitlet Regler och Bestämmelser där de bakomliggande, regelmässiga, 

begränsningarna för Hybridventilation redovisas. Därefter följer Geografiska Förutsättningar med redovisning 

av hur de geografiska förutsättningar kan variera, beroende på var Byggnaden/Hybridventilationssystemet 

placeras geografiskt. Kapitlet som följer därefter är Referensobjekt där diskussioner förs omkring 

urvalsprocessen av undersökta byggnader samt vilka av dessa som sedan kom att väljas. Referensobjektens 

geografiska förutsättningar har tilldelats en egen rubrik, Klimatfaktorer Referensobjekt. Detta för att separera vad 

som gäller generellt och vilka geografisk förutsättningar som gäller specifikt för de undersökta 

referensobjekten. För resterande kapitel; Formfaktorer, Energi och Ekonomi, har den fakta som är knuten till 

referensobjekten vävts in under delrubriker. 

4.2. Regler och bestämmelser 

4.2.1. Inledning 

Vid utformning av kontorslokaler så finns det många regler och bestämmelser för hur dessa ska utformas 

och vilka krav som de måste uppfylla. Så gäller även för det ventilationssystem som ska användas i 

byggnaden. Dessa regler bestäms primärt av myndigheter och har som uppgift att upprätthålla acceptabla 

kvalitetsnivåer på luftkvaliteten i de byggnader och områden som myndigheterna har intressen och 

befogenheter över. Beroende på inom vilket arbetsområde som myndigheten arbetar, så är kraven olika 

och riktar sig sålunda mot skilda mål. För att åstadkomma en kontorslokal som lever upp till kraven krävs 

därför en noggrann projektering av ventilationslösningen för byggnaden. 

4.2.2. Hybridventilation 

I Sverige finns inga styrande dokument för projektering av hybridventilationssystem specifikt.  

Då hybridventilationssystem ofta består av många olika komponenter och lösningar som generellt är att 

anse som projektanpassade system där både mekanisk och naturlig ventilation nyttjas, så måste bestämmelser för 

båda ventilationstyperna beaktas. 

Samma klimatskal kan inhysa olika typer av verksamheter och därmed olika krav. De föreskrifter och 

allmänna råd rörande luftkvalitet som vanligast åberopas är de som är bestämda av Boverket, 

Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. De föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten 

ansvarar för i ämnet låg tidigare på Socialstyrelsen, men flyttades den 1:a januari 2014 över till just 

Folkhälsomyndigheten. 
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I takt med att ny forskning presenteras och att nya arbetssätt tillkommer i verksamheter så behövs 

kontinuerliga uppdateringar av bestämmelser gällande kraven för vad som anses som fullgod ventilation av 

byggnader avsedda för kontorsverksamhet. Uppdateringarna sker kontinuerligt av de myndigheter som ger 

ut föreskrifterna.  

4.2.3. Boverket 

Boverkets Byggregler (BBR) är en regelsamling som ges ut av boverket och innehåller föreskrifter och 

allmänna råd för upprättande av byggnader i Sverige. Dessa texter måste inte följas utan verkar endast som 

rådgivande och vägledande dokument för att uppfylla och inte bryta mot plan- och bygglagen. Det är dock 

mer regel än undantag att BBR föreskrivs som ett gällande styrdokument vid projektering av generella 

byggnader Flera av de värden som Boverket anger gäller endast för bostäder, och är därmed irrelevanta för 

byggnader där endast kontorsverksamhet utförs. 

BBR består av nio kapitel som behandlar byggnadens hela funktion. De kapitel som direkt inverkar 

byggnadens ventilationssystem är kap 6: Hygien, hälsa och miljö samt kap 9: Energihushållning. Övriga kapitel 

kan också påverka valet av ventilationssystem men dessa faktorer anses för avlägsna för att behandlas i 

detta arbete. De aspekter som tas upp är de som anses direkt relaterade till vilken typ av 

ventilationslösning som används utifrån eget urval. 

Hygien, hälsa och miljö 

I kapitel 6 beskriver Boverket (2013) att de allmänna råden för installationer som inverkar på luft-, fukt- 

och temperaturförhållanden ska utformas ”..tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed 

olägenheter  för människors hälsa kan undvikas”. Ventilationssystemet inverkar på samtliga dessa 

förhållanden och kapitel 6 bör därför beaktas väl. I kap 6:21 beskriver BBR dessutom att: 

 
”Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där 
människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. 
Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.” 

(Boverket, 2013) 
 
Detta kan tyckas väldigt allmänt och svårapplicerat, men syftar främst till att klargöra att den invändiga 
luftkvaliteten ska hålla en hög standard och inte innebära hälsorisker för byggnadens brukare.  
 
För andra byggnader än bostäder ”..får ventilationssystemet utformas så att reducering av tilluftsflödet, i 
flera steg, steglöst eller som intermittent drift, är möjlig när ingen vistas i byggnaden” (Boverket, 2013). 
Detta möjliggör flödesändringar i kontorsbyggnader sett över dygnets olika tider och i förlängningen 
användningen av hybridventilationslösningar för kontor där en flexibel ventilationsstrategi ofta är nödvändig och 
tilluftsflödet måste tillåtas variera innan, efter och till viss del under arbetstid. Boverket (2013) klargör 
dock tydligt att reduktionen inte får ge upphov till hälsorisker eller skador på byggnaden och dess 
installationer. 
 
Under kapitel 6:4 Termiskt klimat säger Boverket (2013) att byggnader bör utformas så att den lägsta 
operativa temperaturen i vistelsezonen i arbetsrum (likt kontor) överstiger minimumvärdet av 18 ºC vid 
Dimensionerande Vinterutetemperatur. För se vilken temperatur som gäller för en specifik ort kan Tab. [4.1], 
från Boverket (2003), användas. Orter som inte finns tabellerade hänvisas till de platserna med mest likt 
geografiskt läge/klimat. Vidare sägs i detta stycke att lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte bör överstiga 0,15 
m/s under uppvärmningssäsong (höst, vinter, vår) respektive 0,25 m/s under övrig tid på året (sommaren) (Boverket, 
2013).  
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Tab. [4.1], Dimensionerande utetemperatur vintertid, beräknat av SMHI enligt SS-EN ISO 15927-5 för perioden 1978/79–2007/08 för de orter i 

landet för vilka mätdata finns tillgängligt (Boverket, 2003) 

 

Energihushållning 

I kapitel 9 av BBR 20 behandlas föreskrifter och allmänna råd som berör energihushållningen i en 
byggnad. Den inledande allmänna texten lyder ”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning” (Boverket, 2013). Då valet av ventilationssystem direkt påverkar byggnadens energianvändning så bör 
detta kapitel beaktas. De regler som nämns i kapitlet gäller för alla byggnader i Sverige, men med vissa 
undantag. Vanliga kontorshus tillhör ej undantagen. 
 
Beroende på vilken uppvärmningsteknik som gäller för den avsedda kontorsbyggnaden så är energikraven 
olika. Tab. [4.2] visar de krav i BBR som gäller för lokaler som är uppvärmda med direkt el samt för 
lokaler med annan uppvärmningsteknik (fjärrvärme, bergvärme etc.). Till detta finns sedan undantagsfall 
och höjda toleransnivåer då situation är annan än typfallet. Byggnadens specifika energianvändning 
inbegriper den energi som går åt till att tillgodose byggnadens grundläggande behov för verksamheten i 
byggnaden med avseende på uppvärmning, ventilation och varmvatten. Mängden hushållsel eller energi 
som krävs för att verksamheten ska kunna utföra sina arbetsområden är ej inräknad. Klimatzonernas 
indelning geografiskt redovisas med Fig. [4.1]. Dessa siffror anger inte hela sanningen, men indikerar en 
lägre toleransnivå för uppvärmning av lokaler med elektricitet som primär energikälla. 

 

Tab. [4.2], Byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning (urval) (Boverket, 2013) 

 Eluppvärmning Annan Uppvärmning 

Klimatzon I II III I II III 

Specifik energianvändning  
[kWh per m2 Atemp och år] 

95 75 55 120 100 80 
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Fig. [4.1], Indelning klimatzoner Sverige (Boverket, 2011) 

 
Under avsnitt 9:6 Effektiv elanvändning skriver Boverket (2013) att ”Byggnadstekniska installationer som 
kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad belysning, el-värmare, cirkulationspumpar och motorer 
ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt”. Vidare bör inte fläktsystemets 
el-effektivitet överskrida de specifika SPF-värdena som anges i Tab. [4.3] vid dimensionerande luftflöde. 
Detta gäller för ventilationssystem med konstant luftflöde, luftflöden större än 0,2 m3/s och drifttider 
längre än 800 h/år. Berörda system antas därmed vara större mekaniska ventilationssystem med konstant 
luftflöde. För de systemlösningar som faller utanför dessa kriterier, kan tillåtna SFP-värden vara högre än 
de tabellerade värdena. Då större hybridventilationslösningar (i de fall som fläktar används) har ett 
varierande luftflöde med fläktdrift och generellt en lägre drifttid per år, så kan lösningarna klara sig med 
högre SFP-värden. 
 
 
 

Tab. [4.3], SPF-värden vid konstant ventilation (Boverket, 2013) 

Ventilationstyp SFP, kW/(m3/s)  

Från- och tilluft med värmeåtervinning 2,0 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,5 

Frånluft med återvinning 1,0 

Frånluft 0,6 

 

Självdragsventilation 

Boverket har gett ut en handbok med råd specifika för byggnader med självdragsventilation, med 

utgångspunkt i BBR -94. Då dokumentet är en handbok kan värden som anges ej krävas. Dokumentet är 

således att anse som stöd, med information som ger vägledning (Boverket, 1995). Vidare behandlar texten 

mer hur självdragsventilation ska utformas i bostadshus, och inte lokaler. Därför är faktorer såsom 

exempelvis överhörning mellan lägenheter inte relevant för detta arbete. 

Boverket (1995) skriver i Kapitel 4: Dimensionförutsättningar att vid dimensionering av ventilationssystem med 

självdragsventilation så ”bör de styrande väderbetingelserna väljas så att systemet fungerar under alla 
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förhållanden utom vid mycket extrema väderförhållanden”. Denna text klargör problematiken för 

självdragsventilation under viss tid av året. Under dessa perioder skulle ett mekaniskt system eller alternativa 

komponenter som pådriver de termiska effekterna/skorstenseffekten kunna nyttjas. Det finns därmed en funktionell lucka 

som ett hybridventilationssystem skulle kunna åtgärda. 

 I Kapitel 11: Luftintag omnämner Boverket (1995) vikten av att luftintag undviks i läge mot utsatta miljöer 

såsom till exempel trafikerade gator. Detta på grund av risken för att oljud och förorenad luft tränger in i 

byggnaden. Denna problematik kan innebära problem vid exempelvis tilluftsflöde genom fasad i marknära 

läge och måste därmed beaktas vid projektering av hybridventilationssystemet. 

  

4.2.4. Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverkets (AMV) dokument Arbetsplatsen Utformning, behandlar föreskrifter och allmänna råd 

rörande arbetsplatsers utformning i Sverige. Kontorsmiljöer inräknat (AMV, 2009). Texterna gäller alltså 

inte själva byggnadens tekniska egenskaper, utan riktar sig direkt mot de arbetsplatser/ den inre miljön, 

som omsluts av byggnaden. De uppgifter som omskrivs är endast det urval av information som anses ha 

relevans för examensarbetet. Många uppgifter anses som för uppenbara och därmed överflödiga för att ta 

med. 

Luftkvaliteten ska enligt det övergripande kapitlet vara ”tillfredställande” i vistelsezonen och luftväxlingen 

ska ordnas så att ”spridning av luftföroreningar begränsas” (AMV, 2009).  

Under 20 § av föreskrifterna säger AMV (2003) att ”luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är 

lämpligt, och så att besvärande drag inte uppstår. Om det behövs, ska luften vara förvärmd, renad eller 

behandlad på annat sätt”. Detta förtydligas även under de allmänna råden med att klargöras att luften 

”..kan behöva förvärmas under årstiden för att inte ge upphov till dragproblem”. Detta kan vara ett 

problem vid exempelvis naturlig ventilation med tilluft genom fasad då det är svårt att helt undvika 

fluktuerande vindflöden genom luftintag, p.g.a. ständigt varierande externa faktorer. Om att självdrag 

endast nyttjas under de perioder då verksamheten inte är igång (kvällsventilering) så är detta. Paragrafen 

nämner 0,15-0,2 m/s som ett övre gränsvärde som bör beaktas för att undvika obehaget av drag. Denna faktor bör 

definitivt beaktas, i synnerhet där verksamheten till stor del utförs sittande.  

 De allmänna råden för uteluftsflöde säger att ”För lokaler där personer vistas mer än tillfälligt kan ett 

uteluftsflöde på minst 7 l/s och person behövas vid stillasittande arbete” (AMV, 2003). Med uteluftsflöde 

menas den mängd luft utifrån som tas in i byggnaden. En av utmaningarna vid utformning av 

hybridventilation är att väga dessa krav på nytillförsel av uteluft och samtidigt minska risken för drag, när 

naturlig ventilation nyttjas. Värdet på 7 l/s och person för kontor skiljer sig märkbart från det värde på 

0,35 l/s per kvadratmeter golvyta som boverket satt upp för bostäder. I detta fall kan begreppet tilluft och 

jämställas med uteluftsflöde då tilluften i bostäder tas från uteluften. Skillnaden i behov av lufttillförsel 

redovisas i ett enkelt räkneexempel i Tab. [4.4]. Detta antas vara en indikation på högre driftkostnader kopplade till 

ventilationssystem med mekanisk fläktdrift för kontor än för bostäder, räknat per kvadratmeter. 

Tab. [4.4], Räkneexempel, jämförande av krav för rekommenderat uteluftsflöde mellan bostäder och kontor 

Parameter Bostäder Kontor 

Yta 120 kvm 120 kvm 

Antal personer 4 10 (12 kvm/person) 

Rekommenderat uteluftsflöde 0,35 l/s (per kvm) 7 l/person 

Summa 42 l/s 70 l/s 
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Under 20 § gällande Tilluft för arbetsplatser nämns kort som allmänt råd att ”Sommartid kan det också 

vara lämpligt att utnyttja den svalare nattluften för att kyla ner lokalen” (AMV, 2003). Denna princip 

nyttjas i stor utsträckning av hybridventilationssystem med automatiskt öppnande av fönster under de 

svalare timmarna på dygnet. Heiselberg (2002) omnämner detta som en nyckelkomponent för att skapa ett 

framgångsrikt hybridventilationssystem.  

Vidare nämns att till- och från luftsdon bör placeras så pass separerade från varandra att den gamla 

frånluften inte återinförs till byggnaden (AMV, 2003).  Detta för att säkra en god luftomsättning och en 

hög kvalitet på luften.  

AMV (2003) anger i kapitlet om Termiskt klimat att 20-24 °C vintertid och 20-26 °C sommartid är en lämplig 

temperatur vid ”lätt och stillasittande arbete”, likt i kontorsmiljöer. Dessa nivåer måste beaktas och tas hänsyn till vid val 

av ventilationssystem då det direkt påverkar det termiska klimatet. Konsekvensen av avträdelser från dessa råd kan 

bli ineffektivt arbete och obehag hos de arbetande. 

 

4.2.5. Folkhälsomyndigheten 

Den 1:a januari 2014 bildades en ny myndighet i Sverige, Folkhälsomyndigheten, som då tog över många 

av de ansvarsområden som tidigare låg under socialstyrelsens befogenheter gällande inomhusmiljö såsom 

buller, luftkvalitet och temperatur. (Socialstyrelsen, 2014). 

I samband med detta upphörde då flera av de allmänna råd som Socialstyrelsen tidigare hade utlyst att 

gälla såsom råd om höga ljudnivåer, buller och temperatur inomhus. (Socialstyrelsen, 2013) 

Folkhälsomyndigheten har gett ut två dokument med direkt relevans för inomhusklimat och därmed 
ventilationssystem i byggnader; Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd Om Temperatur Inomhus och 
Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd Om Ventilation. Båda dokumenten gäller för ”sådana lokaler för 
allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt”, dit kontorsmiljöer räknas. Dessa skrifter är 
korta, och ger väldigt övergripande och generella råd. 
 

4.2.5.1. Temperatur inomhus 

Kapitel 17 i folkhälsomyndighetens allmänna råd behandlar de temperaturkrav som en lokal bör uppfylla 

för att undvika ohälsa. I denna text klargörs att verksamhetsutövaren, det vill säga den fysiska eller 

juridiska person som driver verksamheten, enligt lag ska utföra egenkontroll av temperaturen för att 

förhindra ohälsa hos de som är verksamma i lokalen på grund av otillräckliga temperaturer 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Detta understryker vikten av att ventilationssystemet bör fungera med en 

så jämn verkningsgrad som möjligt och i samband med detta att frekvensen av underhållning av systemet 

bör hållas nere. Detta minimerar belastningen på verksamhetsutövare och minimerar risken för ohälsa. 

Folkhälsomyndigheten sätter i texten upp gränsvärden som bör överträffas för att undvika ohälsa samt de 

rekommenderade temperaturintervallen för verksamheten. Se tabell [4.5]. 
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Tab. [4.5], Riktvärden för bedömning av olägenhet för människors hälsa (Folkhälsomyndigheten 2014) 

 

 

Ventilation 

I kapitel 18 av Folkhälsomyndighetens allmänna råd behandlas området Ventilation. Texten tar upp vikten 

av en god luftkvalitet för att undvika ohälsa och exemplifierar några vanliga riktvärden som inomhusluften 

bör uppfylla i lokaler likt kontor. Dessa har sammanfattats i Tab. [4.6] och bör strävas efter att uppnås vid 

projektering av hybridventilationssystem (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Dessa krav indikerar striktare krav 

än Arbetsmiljöverket och blir sålunda dimensionerande värden. 

Tab. [4.6], Riktvärden för inomhusklimat i lokaler likt kontor (Folkhälsomyndigheten, 2014b) 

Faktor Riktvärde 

Uteluftsflöde > 7l/s per person 

 + 0,35 l/s per kvm golvyta 
 

4.3. Geografiska förutsättningar 

De geografiska förutsättningarna för ett lyckat hybridventilationssystem innefattar många inverkande 

faktorer och det är problematiskt att ge definitiva besked för vilka betingelser som är att anse som 

optimala och gynnsamma.  

Beroende på hur samspelet mellan de naturliga drivkrafterna och den mekaniska ventilationen planeras 

(vilken princip som används) så bör olika aspekter beaktas i projekteringen. Med anledning av detta bör de 

geografiska betingelserna klargöras i ett tidigt skede i projektet för att säkerställa ett optimalt 

förhållningssätt till rådande mikroklimat på platsen. Ett mål med projektet kan vara att minimera 

beroendet av elenergi och maximera nyttan av de naturliga drivkrafterna för att därmed minska 

driftkostnaderna för exempelvis fläktsystemet. Tankeflödet för hur en sådan process kan se ut illustreras i 

Fig. [4.2].  För detta krävs en bred och omfattande kännedom om de geografiska förhållanden som gäller för den avsedda 

platsen. 
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Fig. [4.2], Föreslagen arbetskedja för att minimera användandet av elenergi och maximera de naturliga drivkrafterna vid projektering av 

hybridventilationssystem 

Med ambitionen att de naturliga drivkrafterna ska täcka upp en så stor del av ventilationsbehovet som 

möjligt, så bör de faktorer som påverkar naturlig ventilation även beaktas vid projektering med hybridventilation. Utifrån 

de källor som har studerats så gjordes ett tidigt antagande om att temperaturer och vindstyrkor är två av de 

faktorer som inverkar mest på hur stor mängd luft som flödar in och ut genom byggnadsstrukturen. 

Därför har de svenska förhållandena för dessa klimatparametrar studerats. Som komplement till dessa 

faktorer undersöks även den tillgången av solstrålning i Sverige. Detta då komponentlösningar som nyttjar 

energin hos solstrålningen kan användas till både direkta och indirekta förbättringar av 

hybridventilationssystemet. 

4.3.1. Klimatklassificering 

Köppens System 

Det finns flera olika system för att dela in och klassificera jordens världsdelar, områden, regioner och 

länder. Det mest kända av dessa är Köppens system. Det baseras på flera parametrar där mätvärden på 

temperatur och nederbörd i första hand används för klassificeringen. Även vegetationstyp används för att 

dela in områdena närmare. Dessa områdesindelningar kan avläsas i Fig. [4.3], och tillhörande förklaringar 

bakom bokstavsförkortningarna kan avläsas i Tab. [4.7] och Tab. [4.8] (SMHI, 2013). Genom denna 

indelning antas initiala likheter kunna ses mellan regioner och i förlängningen kunna ge en fingervisning 

om huruvida ett hybridventilationssystem i en region, skulle kunna brukas i en annan. 

Byggnadskrav

Vilken typ av byggnad 
ska byggas och vilka 
krav ställer detta på 
ventilationssystemet?

Platsbetingelser

Vilka är det 
geografiska 
förutsättningarna på 
platsen med 
avseende på ex. vind 
och temperatur

Naturlig ventilation

Hur skapar platsen 
förutsättningar för 
ventilering med 
naturlig ventilation 
och hur stor del av 
ventilationskravet 
täcks upp med 
tekniken?

Mekanisk ventilation

Hur stor grad av 
mekanisk ventilation 
krävs för att 
säkerställa att 
ventilationen är 
tillräcklig i de fall då 
de naturliga 
drivkrafterna är 
otillräckliga?
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Fig. [4.3], Jordens huvudklimattyper, Köppens system (SMHI, 2013a) 

 

Tab. [4.7], Huvudklasser, Köppens system (SMHI, 2013a) 

Huvudklasser Förklaring 

A Tropiska regnrika klimat, regnskog 

B Torra (aida) klimat: stäpp (BS) och 
öken (BW) 

C Varmtempererade klimat, lövskog 

D Kalltempererade klimat, barrskog 

E Polarklimat: tundra (ET) och glaciärer 
(EF) 

 

Tab. [4.8], Klimatets detaljer, Köppens system (SMHI, 2013a) 

Klimatets detaljer Förklaring 

a Het sommar 

b Varm sommar 

c Sval sommar 

d Sval sommar, extrem vinterkyla 

h Torrt och hett 

k Torrt, kall vinter 

f Helårsregn 

m Monsunregn 

s Vinterregn 

w Sommarregn 
 

4.3.1.1. Köppens system: Sverige 

I och med Sveriges långsträckta yta så finns stora variationer av klimat inom landets gränser. Den allra 

största delen av landmassan klassas enligt detta system som Kalltempererat klimat, Barrskog men den västra 

kuststräckan samt Skånes sydkust klassas som Varmtempererat klimat, Lövskog. Dessa området hela har 
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enligt denna indelning därmed stora likheter med merparten av de centraleuropeiska länderna, dit 

Danmark och Tyskland ingår (SMHI, 2013).  

Detta klassificeringssystem och dess indelningar ger en fingervisning om vilka förhållanden som gäller för 

områden på en global skala. 

4.3.2. Temperaturer 

För att åstadkomma självdrag i byggnader och möjliggöra en fullgod ventilering utan, eller med minimal, 

mekanisk assistans så är temperaturdifferensen mellan inne- och utomhusklimat en viktig faktor som 

måste beaktas. De relativa tryckskillnaderna som temperaturdifferensen skapar, avgör delvis hur mycket 

luft som flödar in och ut genom byggnaden. Denna tryckskillnad nyttjas vid naturlig ventilation genom 

både passiva och aktiva tekniker. 

Förutsättningar 

Gynnsamma temperaturförhållanden för en fungerande naturlig uppstår då den invändiga temperaturen är 

högre än den utvändiga. För att finna vilka temperaturer som förekommer inomhus används 

arbetsmiljöverkets rekommendation för temperatur vid stillasittande arbete inomhus. Denna temperatur är 

20-24 °C sommartid och 20-26 °C vintertid (Arbetsmiljöverket, 2009). De invändiga temperaturerna bör 

alltså hållas inom dessa intervall oavsett vilket ventilationssystem som används i byggnaden. Med en 

säkerhetsmarginal om 1°C fås en lägsta invändig temperatur som antas vara 21°C för kontorsbyggnader. 

På samma sätt erhålls en maximal temperatur av 23°C sommartid och 25 °C vintertid. Detta är de 

temperaturintervaller som avsnittet förhåller sig till.  

Dygnsmedeltemperaturer 

Det svenska klimatet har en stor variation av temperaturer sett till minimum och maximum under de 

kallaste respektive de varmaste tiderna på året. Likaså skiljer sig temperaturerna stort mellan olika områden 

under en given säsong. I de norra delarna inåt land är temperaturerna kallast, medan de sydligaste 

kustdelarna har de varmaste temperaturerna. Temperaturerna illustreras i Fig. [4.4] och Fig. [4.5] där 

normaldygnets medelvärde på minimitemperatur och maximitemperatur för januari månad respektive juli 

månad redovisas. Data för just dessa månader har valts då de anses vara de kallaste respektive varmaste 

månaderna på kalenderåret. 

Dygnsmedeltemperaturen skapar en fingervisning om hur effektiva de termiska drivkrafterna är för 

naturlig ventilation utslaget över samtliga timmar på dygnet. Relevansen för värdena är därmed främst att 

anses aktuella för en kontorsbyggnad med syfte att bedriva verksamhet under hela dygnet. 
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Fig. [4.4], Jämförda medelvärden på max- och minimitemperaturer i Sverige under januari månad (SMHI, 2009) 

 

Fig. [4.5], Jämförda medelvärden på max- och minimitemperaturer i Sverige under juli månad (SMHI, 2009) 

Figurerna visar att dyngsmedeltemperaturen under den kallaste månaden med marginal ligger under 

spannet 21-25°C i hela landet. Därmed finns stora förutsättningar för att temperaturdifferensen räcker för 

att åstadkomma en fullgod tryckdifferens mellan inner- och yttermiljö i fastigheten. Dessa förhållanden, 

med tillräcklig temperaturdifferens, anses tillhöra månaderna september-maj. 

Under den varmaste månaden finns däremot överhängande risk att dygnsmedeltemperaturen inte ligger 

under det accepterade invändiga temperaturintervallet 21-23°C. I de mest befolkade delarna av landet (i 

södra Sverige och utmed östkusten) är risken extra stor för temperaturer som under längre eller kortare 

perioder är lika med eller överstiger inomhustemperaturen. Det är även här, i de större städerna, som 



36 
 

behovet av kontorsmiljöer är som störst procentuellt sett över landet (eget antagande). I dessa miljöer kan 

inte de termiska drivkrafterna anses vara tillräckliga för att enskilt skapa en tillräcklig tryckdifferens mellan 

ytter- och innemiljö. Utöver juli månad anses också juni och augusti tillhöra samma varma period. 

Temperaturvariation över dygnet 

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i en byggnad, så varierar både varaktigheten och 

tidsintervallet på aktiviteten i byggnader. För en kontorsbyggnad bedrivs normalt verksamhet mellan kl 

07.00-18.00. Det är under dessa elva timmar som människor vistas i byggnaden och strukturen därför 

måste förses med en tillräckligt hög syrehalt (inom acceptabla temperaturintervaller) för att möjliggöra en 

god arbetsmiljö. 

Temperaturen under dygnet varierar stort med årstider och månader. Denna variation är som minst under 

den kallaste vinterperioden (december och januari), då variationen mellan den kallaste och den varmaste 

temperaturen endast är ett fåtal grader.  Detta på grund av korta dagar med få soltimmar. I takt med att 

dagarna blir längre, så ökar skillnaden mellan kallaste och varmaste temperaturen under dygnet. (SMHI, 

2013b) 

Dygnets temperaturvariation på olika orter i Sverige, med värden för första datumet i varje månad, 

redovisas i Fig. [4.6]. Dessa värden förutsätter svag vind och klar himmel och beror på så vis till allra 

största del på solstrålningens uppvärmning luften under dygnets timmar. Diagrammet visar att 

temperaturvariationerna är stora under större delen av året och att byggnadens placering i landet inverkar 

på förutsättningarna för gynnsamma termiska drivkrafter. Vidare visar det på att oavsett byggnadens 

placering i landet, så varierar temperaturen stort över dygnet under merparten av kalenderåret. 

 

Fig. [4.6], Temperaturskillnad mellan kallast och varmast tid på dygnet på olika svenska orter, sett över ett kalenderår (SMHI, 2013b) 

Maximal temperatur under dygnet 

Med temperaturens variation över dygnets timmar, så varierar även de termiska drivkrafterna för naturlig 

ventilation. Under de tider på dygnet då variationen är som störst är också förutsättningarna för god 

ventilation störst. Den varmaste tiden på dygnet i Sverige infaller normalt mellan klockan 14-15 under 

sommartid och klockan 13-14 under övriga tiden på året enligt SMHI (2012). Det är under dessa tider som 

dygnsmedeltemperaturens maximivärde under juli månad antas kunna inträffa. Under dessa tider sker 

normalt aktivitet i kontorsbyggnader och ventilationssystemet bör kunna erbjuda ett fullgott 

ventilationsflöde under dessa timmar. 
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Temperaturer, Undersökta orter 

De orter som har valts att undersökas har valts med bakgrund i de avgränsningar som satts upp under 

Kap. [1.4] och statistik från SCB (2013) som redovisar folkmängden i svenska kommuner. 

De temperaturdata som redovisas för svenska städer innehåller samma parametrar som redovisas för de 

referensobjekt som har studerats i Kap. [4.3].  

Temperaturvärden har uppskattats efter observationer av de kartor med medeltemperaturer som SMHI 

(2009) förmedlar. Listor med exakta mätvärden för perioden 1961-2013 finns att finna från SMHI (2012b) 

via deras webverktyg, men denna noggrannhet anses inte var nödvändig med anledning av den låga grad 

av noggrannheten som är presenterad för referensobjektens klimatdata. Kartorna har noggrannheten av 

hela gradtal. Felmarginalen som finns för denna okulära studie uppskattas till +/- 0,5 °C efter jämförelse 

med de tabellerade värden som finns redovisade av Peterson (2009) för några av de undersökta städerna. 

Mätvärdena som används anses tillräckliga för denna studie, men ej tillräckliga för eventuella exakta 

beräkningar.  

Tab. [4.9], Temperaturangivelser undersökta svenska städer (SMHI, 2009) 

Beteckning Klimatklass
ificering 
(Köppen) 

Årsmedeltem

peratur [°C] 
Maximal 
medeldygnste
mp. Årets 
kallaste månad 

[°C] 

Minimal 
medeldygnstemp
. Årets kallaste 

månad [°C] 

Maximal 
medeldygnstemp
. Årets varmaste 

månad [°C] 

Minimal 
medeldygnstemp
. Årets varmaste 

månad [°C] 

Stockholm Dfb 6   -1 -7 21 12 
Göteborg Dfb 8 1 -4 20 13 
Malmö Dfa 8  1 -2 21 14 
Uppsala Dfb 5  -2 -8 21 11 
Umeå Dfc 3 -5  -14 20 10 

 

Hybridventilation, Temperatur 

Utifrån studier av byggnader med hybridventilation har följande förenklade sammanställning gjorts med 

exempel på komponenter som hos hybridventilationssystemet kan nyttjas för att tillvarata drivkrafterna 

från temperaturen specifikt. Detta antingen som regel eller i vissa specifika exempellösningar. Syftet är allt 

försöka isolera komponenter och koppla samman dessa med hybridventilationssystemets prestanda även 

om sanningen för den kompletta byggnaden är att alla komponenter i systemet samverkar. Nedanstående 

rubriker är endast att anse som korta exempel på tillämpningssätt och ej som en komplett förteckning.   

Frånluftstorn 

Temperaturdifferenser mellan inom- och utomhustemperaturer skapar självdrag i byggnader. Genom att 

applicera ett frånluftstorn/frånluftsschakt uppstår en skorsteneffekt där varm och därmed lättare luft kan 

tillåtas stiga upp i och ut ur strukturen för att på så vis förstärka på de naturliga effekterna. Frånlufttorn 

används i mycket stor utsträckning, och finns att finna i någon form hos samtliga referensobjekt. 

Temperaturzoner 

Invändiga zoner med annan temperaturtolerans än de miljöer där verksamhet utförs kan användas för att 

nyttja överskottsvärme från byggnaden istället för att extrahera den. Likaså kan reglerande av värme i 

dessa zoner användas för att reglera luftflödet i byggnaden till följd av den temperaturdifferensen som 

skapas mellan två interna klimatzoner. Ett exempel på en byggnad som utnyttjar detta är Commerzbank 

(Frankfurt)*. 

*ej med i listan över närmare undersökta referensobjekt 
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4.3.3. Vind 

Vindens kraft kan nyttjas på flera olika vis vid projektering med hybridventilation. Oavsett vilken teknik 

som brukas, så är vindens kraft och riktning de faktorer som avgör hor stor vindens inverkan blir. Vind med 

hög hastighet och direkt riktning mot avsedd ventilationsförstärkande komponent, innebär störst inverkan 

på effekten. Vinden är att anse som en viktig bidragande orsak oavsett tillämpningen av de principer som 

beskrivs av Heiselberg (2002), omnämnda under Kap [3.5.1.]. 

Effektbidrag 

Det mest traditionella sättet att se på hur vinden inverkar på effekttillskottet för ett 

hybridventilationssystem, är att se vinden som en faktor som direkt påverkar tryckförhållandet mellan in- 

och utsidan på huset (se Kap. [3.2.4.]) och den direkta effekten av att låta vinden flöda genom byggnaden. 

Denna effekt är nära sammanlänkad med den termiska drivkraften och skorstenseffekten. Detta synsätt är 

detsamma för hybridventilation som det är för naturlig ventilation. 

Det alternativa sättet att förhålla sig till och bruka vindens krafter är att integrera vindutnyttjande komponenter 

i byggnaden som en aktiv del i ventilationssystemet som därmed direkt verkar som en bidragande faktor 

för att öka inflödet av luft till byggnaden. Effektbidraget kan antingen skapas genom att hela byggnaden 

exponeras för vind (fasadöppningar) eller att mekaniska ventilationsdon delvis drivs med kraft från 

vinden. Tryckskillnader mellan in och utsida, och effekten av detta, skapas även hos dessa byggnader, men 

påverkan blir generellt liten i förhållande till de direkta effekterna. 

Avsnittet om vind kommer att behandlas utifrån premissen att den passiva effekten från vinden behandlas 

på ett effektivt sätt, såsom moderna hybridventilationssystem gör. 

 

Fig. [4.7], 30 St Mary Axe (London) och KfW Westarkade (Frankfurt). Två byggnader med hybridventilationsteknik som använder och nyttjar 

vindens direkta effekter som viktig del i ventilationsstrategin. (Google) 
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Förutsättningar 

Riktning 

Vindens riktning avgör hur byggnaden exponeras för vinden. Beroende på den exteriöra formgivningen, 

till viss det som resultat av den interiöra planeringen, så skapas olika förutsättningar för att nyttja energin 

hos denna naturkraft. Vidare kan inverkar den direkta omgivningen (såsom t.ex. andra byggnader, 

närliggande klippformationer, och växtlighet) på hur vindens riktning ändras över tiden.  

 

Fig. [4.8], Principskiss på föränderliga objekts inverkan på vind mot fasad (i detta fall växtlighet). (Heiselberg, 2006) 

Vindriktningen varierar olika mycket för olika platser sett över årscykler. Likaså är förhållandena olika för 

säsongs- och månadsmedelvärden. Det är på dessa nivåer som informationen är hanterbar. Dagliga 

variationer, som också sker, är svårare att nyttja maximalt. Hur frekvent en viss vindriktning är kan avgöra 

både formen och tomtplacering på en byggnad med hybridventilationssystem. Dess funktion ska kunna 

verka hantera både optimala fall samtidigt som icke gynnsamma fall ska kunna motstås.  

 

Fig. [4.9], Exempel på vindens riktningsändring över säsonger och närbelägen bebyggelses inverkan. (Heiselberg, 2006) 
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Ser man till de objekt som hanteras i boken av Wood et Salib (2013) så är det märkbart att den årliga 

vindriktningsfrekvensen i flera fall har inverkat på byggnadens utseende, både till placering och till 

utformning. De systemkomponenter som nyttjar i direkt vind för att driva på byggnadens 

ventilationssystem är placerade i denna mest frekvent förekommande vindriktning. 

Magnitud 

Med ökad vindhastighet och -styrka ökar den potentiella effekten som kan tillgodoräknas för förstärkning 

av hybridventilationssystemets effekt. 

Vindstyrkorna varierar inte bara av meteorologiska situationer och säsongsvist klimat. Typen av miljö 

inverkar också. I en stadsnära miljö finns fler hinder som kan bromsa upp och få det marknära delarna av 

vinden att bromsas upp, i skillnad mot flackare miljöer såsom kustnära regioner. Nära kopplat till detta så 

är vindarna generellt starkare ju högre ovan mark mätanordningen befinner sig (Peterson, 2009). Detta är 

beaktansvärt vid projektering av höga objekt, såsom kontorshus i högre utsträckning än andra 

byggnadstyper ofta är. 

 

Fig. [4.10], Vindstyrkornas magnitud utifrån miljö och höjd (Peterson, 2009) 

 

Vindförhållanden Sverige 

Precis som för alla andra regioner så skiljer sig vädret i de olika delarna av Sverige väldigt mycket. Både för 

den specifika platsens variation över säsongen och hur pass stora skillnaderna är i jämförelse mellan olika 

regioner. För en plats med en förhållandevis jämn vindstyrka kan istället vindriktningen variera stort. Dessa 

förhållanden kan vara avgörande för ett hybridventilationssystem vid bestämmande hur 

ventilationssystemet kan nyttja vindens krafter.  

Den säsongvisa ändringen kan vara av stor vikt för hybridventilationssystemets verkansperioder. 

Exempelvis är behovet av kylning och luftomsättningar störst på sommaren och därmed kan 

ventilationssystemets vinddrivna komponenter projekteras för att nyttjas optimalt under denna säsong, 

istället för över årets medelvärden. 
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Fig. [4.11], Vindvaritationer i Sverige, sett med 6 månaders skillnad, varm respektive kall säsong (Alexandersson, 2006) 

Vindförhållanden, Undersökta orter.  

Med utgångspunkt i texten om avgränsningar har vindförhållandena för svenska orter sökts. De 

väderstationer som har undersökts är de som anses vara närmaste belägna de mest centrala delarna av 

centralorterna som listats. Väderstationsnumret såsom SMHI omnämner dessa, finns i tabellerna efter 

ortsnamn. 

Vindriktningar 

De årliga genomsnittliga vindriktningarna för respektive orter har sammanställts i Tab. [4.10] med 

utgångspunkt i dokument av Alexandersson (2006) efter den procentuella fördelningen över året. Dominerande 

vindriktning har markerats med grön färg. Minst dominant vindriktning har markerats med rött. 

Tab. [4.10], Sammanställning av vindriktningar för undersökta orter 

Beteckning N NO O SO S SV V NV Lugnt 

Stockholm 

(9720) 
13,2 8,5 6,3 13,7 10,9 18,2 15,3 12,6 1,3 

Göteborg 

(7142) 
7,7 11,4 7,9 13,1 16,8 14,5 15,9 7,5 3,7 

Malmö 

(5236) * 
8,1 9,4 9,6 9,3 14,7 21,1 17,7 8,5 0,9 

Uppsala 

(9753) 
12,8 7,4 6,8 8,6 15,0 20,3 10,2 12,0 7,0 

Umeå 

(14048) 
15,4 7,7 5,2 9,9 18,9 9,0 6,2 17,5 10,2 

* Mätstation placerad i vattnet utanför Malmös kust. Detta tros kunna visa orealistiskt stora värden 

Vindstyrkor 

För att förenkla resultaten har mätvärden för vindstyrkor redovisats med årsmedelvärde och 

månadsmedelvärden med 3 månaders mellanrum. Redovisade månader utgår får den generellt kallaste och 

varmaste månaden, januari respektive juli, med syftet att se undersöka eventuellt samband mellan 

extremtemperaturer och vind. För vindstyrkor valdes värden från den mätserie som betecknar den tidigare 

normalperioden för SMHIs mätningar (åren 1961-1990), bearbetat av Alexandersson (2003). Detta för att 
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denna period innefattar fler år och den efterföljande (påbörjade) normalperioden 1991-2004, anses ännu 

vara för kort kommen för säkra resultat. Maximalt värde markerat med grönt, minimalt med rött (utav 

dessa fyra månader). Data redovisas i Tab. [4.11]. 

Tabell [4.11], Sammanställning av vindstyrkor för undersökta orter 

Beteckning Januari 

[m/s] 

April 

[m/s] 

Juli 

[m/s] 

Oktober 

[m/s] 

Årligt 

[m/s] 

Stockholm (9720) 3,8 3,7 3,3 3,8 3,7 

Göteborg (7142) 4,4 3,8 4,1 4,2 4,1 

Malmö (5236)* 7,3 6,1 5,9 7,2 6,7 

Uppsala (9753) 4,0 3,9 3,3 3,8 3,8 

Umeå (14048)** - - - - - 

* Mätstation placerad i vattnet utanför Malmös kust. Detta tros kunna visa orealistiskt stora värden 

** Mätstation i tillräckligt nära anslutning till stadskärnan fanns ej att tillgå i rapport av Alexandersson (2006). 

Hybridventilation, Vind 

Utifrån studier av byggnader med hybridventilation har följande förenklade sammanställning gjorts med 

exempel på komponenter som hos hybridventilationssystem kan nyttjas för att tillvarata drivkrafterna från 

vinden specifikt. Detta antingen som regel eller i vissa specifika exempellösningar. Syftet är allt försöka 

isolera komponenter och koppla samman dessa med hybridventilationssystemets prestanda även om 

sanningen för den kompletta byggnaden är att alla komponenter i systemet samverkar. Nedanstående 

rubriker är endast att anse som korta exempel på tillämpningssätt och ej som en komplett förteckning.   

Fasadutformning 

Beroende på form och komposition av fasadens ytterväggar kan byggnaden nyttja vinden på olika sätt.  

En aerodynamisk form kan nyttja vinden för att förändra tryckdifferenser mellan ute- och innemiljö eller 

direkt få en ökad luftomsättning genom ledning av luftens flöde. Ex. 30 st Mary Axe, KfW Westarkade 

Den fasadsida som är mest exponerad för vinden kan ges särskilda egenskaper och roller för till- och 

frånluft. Ex. Manitoba Hydro Place, GSW Headquarters. 

Fasadkomposition 

Genom att nyttja dubbelglasfasader kan mängden tilluft genom fasad regleras med justerbara 

luckor/fönster. Öppningarnas exponering för direkt vind avgör luftflödet. Ex. Deutsche Messe AG Building, 

KFW Westarkade. 

Vindexponerad frånluft 

Ett frånluftsschakt med exponerat frånluftsflöde i toppen (förslagsvis med tak över) möjliggör egenskapen 

att kunna nyttja den utvändiga vinden för att ytterligare driva på frånluftsflödet när denna blåser i 

horisontell riktning. Ex. GSW Headquarters, Deutche Messe, AG Building. 

Externt tilluftsintag 

Ett externt tilluftstorn med kanaler till byggnaden innebär möjligheten att fritt placera luftintaget i en 

närbelägen men mer vindexponerad miljö. På så vis kan tilluft hämtas från exempelvis ett öppet fält, 

exponerat i samtliga vindriktningar, in till byggnaden. Ex. KfW Westarkade, Vargbroskolan. 
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4.3.4. Solstrålning 

Värmen från solens direkta strålning kan inverka både negativt och positivt på hybridventilationssystemet, 

beroende på hur detta energitillskott nyttjas och hur byggnaden utformas. 

Effektbidrag 

Ett hybridventilationssystem kan ha system både för att avskärma från och för att nyttja värmen från solen, 

till förmån för ventilationsprocesserna. Som del i det kompletta systemet kan dessa två faktorer inverka 

positivt eller negativt på flödet, beroende på hur solstrålningens behandling behandlas. 

 

Fig. [4.12], Manitoba Hydro Place’s norra fasad och den solskorsten som används för pådrivande processer. (Google) 

Förutsättningar 

Kontorslokaler har ofta en förhållandevis hög värmebelastning (i jämförelse med bostäder) till följd av 

apparater och invändig belysning (Hjertén et al, 1996). Detta kan (speciellt sommartid) innebära en negativ 

inverkan från solvärme till följd av en för hög exponering av direkt ljus. Sålunda planeras ofta kontorshus 

sällan med glasfasader i direkt sydlig riktning, då detta ökar på värmebelastning. Vidare hävdar Heiselberg 

(2002) att en utbredd utvändig solavskärmning är en viktig komponent för att skapa ett välfungerande 

hybridventilationssystem som möjligt. Han nämner också att en fasad bestående av 30 % glas skapar stora 

möjligheter för ett effektivt system. Med en större procentuell fördelning om 70 % glas minskar dessa 

möjligheter. 

Mängden solstrålning som inverkar på byggnaden kan påverkas både av byggnaden och av den direkta 

omgivningen.  
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Fig. [4.13], Externa faktorers solavskärmning till följd av säsongernas avlösande (Hjertén et al, 1996) 

 

Solskenstimmar och globalstrålning 

Med utgångspunkt i texten om avgränsningar har gällande solförhållanden för svenska orter sökts. Källa 

för mätdata är okulär besiktning av medelvärdeskartor från SMHI (2009b). Med anledning av detta är 

värdena inte exakta. Värdena antas dock vara goda nog för att göra enkla jämförelser, men inte för att göra 

invecklade beräkningar 

Solskenstimmar: Undersökta orter 

För antal solskenstimmar anges det årliga medelvärdet samt medelvärde för februari och augusti månad. 

Urvalet av månader är utfört med anledning av att SMHI ej förmedlar kartor med mätdata för januari och 

juli. Perioden på sex månader emellan värdena redovisas med anledning att undersöka variationen över 

säsonger. 

Tab. [4.12], Sammanställning solskenstimmar och globalstrålning (SMHI, 2009b) 

Beteckning År, genomsnittligt antal 
solskenstimmar/år [h/år] 

Februari, genomsnittligt 
antal solskenstimmar 
[h/månad] 

Augusti, genomsnittligt 
antal solskenstimmar 
[h/månad] 

Globalstrålning per år 
[kWh/m2/år] 

Stockholm 1800 60 200 975 

Göteborg  1800 70 240 975 

Malmö  1700 60 240 1000 

Uppsala 1700 70 220 950 

Umeå 1900 60 220 950 

 

Hybridventilation, Solstrålning 

Utifrån studier av byggnader med hybridventilation har följande förenklade sammanställning gjorts med 

exempel på komponenter som hos hybridventilationssystem kan nyttjas för att tillvarata drivkrafterna från 

solstrålningen specifikt. Detta antingen som regel eller i vissa specifika exempellösningar. Syftet är allt 

försöka isolera komponenter och koppla samman dessa med hybridventilationssystemets prestanda även 

om sanningen för den kompletta byggnaden är att alla komponenter i systemet samverkar. Nedanstående 

rubriker är endast att anse som korta exempel på tillämpningssätt och ej som en komplett förteckning.   

Solskorstenar 

Genom att förlägga ett vertikalt genomgående frånluftschakt med glasad fasad i ett solutsatt läge kan 

solens värmetillskott inverka på den drivande skorsteneffekten. När solen värmer frånluften så blir denna 

lättare och stiger snabbare. Solskorstenen verkar då som en katalysator för den naturliga 

ventilationsprocessen. Exempel på byggnader med solskorsten: Manitoba Hydro Place, Tångaskolan* 
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* Ej med i listan över närmare undersökta referensobjekt. 

Aktiv solavskärmning 

Återfinns i de flesta nya kontorsbyggnaderna, oavsett ventilationssystem. Vid användning av naturlig 

ventilation spelar dock avskärmningen en viktigare mer vital roll än vid en konstant mekanisk 

ventilationsstrategi där tekniken endast verkar för att minimera kylbehovet. För hybridventilationssystem 

med välbalanserade helhetslösningar kan solavskärmningen vara en viktig komponent i processen att kyla 

de invändiga miljöerna, och på så vis möjliggöra luftrörelser till följd av temperaturskillnader. Exempel på 

byggnader: KfW Westarkade, Manitoba Hydro Place. 
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4.4. Referensobjekt 

4.4.1. Inledning 

För att välja ut vilka objekt som skulle studeras i detta arbete fanns flera aspekter som togs i åtanke för att 

i slutändan få ut så bra resultat som möjligt från studien. Aspekterna ansågs av vikt utifrån den initiala 

inläsningen i ämnet. I Kap. [4.3.2] beskrivs resonemangen runt dessa aspekter och i Kap. [4.3.3] redovisas 

vilka byggnader som till slut kom att väljas ut. 

4.4.2. Urvalsprocessen 

Geografiska faktorer 

Då syftet med detta arbete har varit att finna och utvärdera förutsättningarna för att använda 

hybridventilation för kontorshus på en svensk marknad, så har ambitionen varit att i första hand analysera 

referensbyggnader i klimatområden liknande det svenska, med potentiell applicering på en svensk 

kontorsbyggnad. 

De referensobjekt som behandlats i rapporten i rapporten kommer till viss del från olika typer av miljöer 

och har även en viss spridning med avseende på vilka verksamheter som huserar innanför klimatskalet. En 

anledning till detta är svårigheten i att hitta konsekvent information för objekt med tillämpade 

hybridventilationslösningar, där jämförbara data om byggnaderna finns publicerade. Detta kan till viss del 

anses bero på att de byggnader som producerats med hybridventilation i många fall är unikt projekterade 

produkter för en viss plats och en viss verksamhet där ventilationssystemen är tidigt integrerande i den 

sammantagna byggnadsutformningen. En byggnadstekniskt intressant byggnad kan inhysa annan 

verksamhet än kontorsarbete eller kan vara belägen på en geografisk plats som har lite gemensamt med de 

svenska klimatförutsättningarna. Tillgängligheten av relevanta projekt och mängden/kvaliteten av data för 

dessa har i slutändan varit den enskilt största begränsningen vid urvalsprocessen.  

Involverade intressenter 

En av de faktorer som har inverkat begränsande på urvalet av projekt är att många 

hybridventilationslösningar är framtagna av privata konsultbyråer för en kunds/beställares räkning och 

därmed inte gärna delas för allmän kännedom. Företagen vill helst hålla sin specifika systemlösning för sig 

själva för att behålla den tekniska fördelen på marknaden.  

Nyhetsvärde 

Objekt har till viss del valts med hänsyn till nyhetsvärde och förhållandet till hållbarhetsaspekter. Ett 

projekt med ambitiösa energimål och höga krav gällande låg miljöpåverkan kan därför ha prioriterats 

framför projekt där billiga projekterings-, installations- och byggkostnader har premierats. En sekundär 

ambition med detta har varit att få en stor spridning av projekt, där så många tekniker som möjligt ges 

utrymme.  

Helhetslösning 

Referensobjekt har valts bort i de fall då informationen om ventilationssystemet inte har behandlat 

byggnaden som helhet. Detta med stöd i det som bland andra Heiselberg (2006), Sandberg et al (2007) och 

Dokka et al (2003) poängterar i sina texter om att ett lyckat hybridventilationssystem måste projekteras som en del i 

det kompletta byggnadssystemet och därmed finnas med i planeringen från de allra första projektskedena. 

Denna faktor har varit den rent faktamässigt mest begränsande. Detta med anledning av att jämförelser 

mellan byggnader kräver tillgång på fakta som går att jämföra. I de fall då endast delar av 

ventilationssystemet har behandlas eller endast knapphändig fakta har funnits att tillgå, så har byggnaden i 

fråga ej kunnat behandlas fullt och därmed slopats. 
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Utbredning 

Den generella spridningen av hybridventilationssystem, vad gäller varianter av HVAC-system för 

kontorsbyggnader i olika regioner i världen, är av intresse med anledning av att det kan ge en fingervisning 

om teknikens möjlighet att appliceras på flera marknader. Om samma teknik hittas i flera olika klimattyper 

så har denna utbredning varit av intresse att undersöka. 

Informationen som hittats har visat på ett brett spektra av tekniker utifrån de källor som har studerats. De 

nationella modellprinciper so beskrevs i Kap. [3.5.3] och Fig. [3.11] målar upp en del av bilden över hur 

olika hybridventilationstekniker brukas runtom Östersjön. De säger däremot inget om hur stor 

spridningen eller magnituden av hybridsystem är. Det graderade användandet av naturliga respektive 

mekaniska ventilationsprinciper i Fig. [3.11] har heller inte kunnat styrkas då för få referensobjekt har 

kunnat studeras på en tillräckligt djup detaljnivå för att dra sådana slutsatser. 

En anledning till att det är svårt att göra generella slutsatser för teknikernas spridning tros vara att det ofta 

är enskilda och unika byggnader som framhävs för dess tekniska innovationer som optimerats för den 

specifika platsen. Detta gör de svåra att återskapa och utvinna typlösningar som kan användas bredare. 

Många av byggnaderna är skapade som pilotprojekt som till viss del har finansierats med stöd av 

myndigheter eller nationella/internationella intresseorganisationer. De byggnader som exempelvis 

Heiselberg (2002) nämner i sin text, har varit en del av det internationella sammarbetesprojektet Annex 35: 

HybVent, med stöd av den oberoende intresseorganisationen IEA (International Energy Agency). 

Välfungerande hybridventilationsbyggnader tenderar vidare i många fall dessutom att bestå av stora 

husvolymer. Detta tros också bidra till att många av de realiserade objekten byggs som spetsprojekt med 

ikonbyggnadsaspirationer. 

Ekonomi 

Hur invecklat och hållbart ett hybridventilationssystem kan till stor del bero på projektets ekonomiska 

mål. Både byggkostnad och den långsiktiga budgeten för drift påverkar. För en stor kund med höga 

miljömål kan en högre slutkostnad för byggnaden exempelvis motiveras i ”goodwill” att bygga en 

energieffektiv byggnad, även om den egentligen kostnadsmässig inte är ekonomiskt försvarbar.  

Merparten av de byggnader som presenteras och de tillhörande hybridventilationssystemen är att anse som 

storskaliga och unika objekt med stora budgetar. Byggnaden ”Nya Vargbroskolan” är undantaget som i 

rapporten representerar en småskalig byggnad med hybridventilationsteknik. 

4.4.3. Redovisning 

De olika referensobjekten har i den mån det varit möjligt analyserats utifrån de hybridventilationssystem 

redovisas nedan utifrån de rubriker och parametrar som avsetts undersökas i arbetet utifrån den 

ursprungliga projektplanen 

Informationen hålls kortfattad med avsikt att försöka urskönja mönster i annars väldigt specifika objekt. 

De fakta som presenteras får anses delvis vara egna tolkningar, då information baseras på texter från många olika 

källor, där det beskrivande materialet redovisar olika mängder information och med olika fokus på 

specifika detaljer. För information gällande närmare studier hänvisas läsare till studier av objekten. 

Referensobjekten har först förklarat utifrån ett helhetsperspektiv på ventilationsstrategin under 

Hybridventilationsteknik för att sedan brytas ned i vilka Naturliga respektive Mekaniska komponenter de 

innehåller. 

Två av de undersökta referensobjekten har valts att detaljstuderas närmare. Detta då de har ansetts vara 

speciellt intressanta systemlösningar med väl genomtänkta system. Dessa detaljstudier, av Manitoba Hydro 

Place och KfW Westarkade finns att läsa under Kap. [4.3.8.] och Kap. [4.3.9.] Genom att i detalj beskriva dessa 
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invecklade system kan en djupare förståelse för de ingående komponenterna skapas. Med anledning av systemens unika 

karaktär, projekterade just för byggnaden i fråga, så bör det poängteras att de olika delarna ska läsas i sitt 

samband. De vitala komponenterna för ventilationssystemen som beskrivs kan inte likställas med 

förekomsten av samma komponenter för andra objekt. Detta då hybridventilationssystemen är 

helhetslösningar som verkar och interagerar med samtliga byggnadsdelar i byggnaderna.  

Särskiljning 

Komponenter som verkar för naturliga ventilationsmetoder, men som ändå kräver en mindre mängd 

elektrisk energi för att verka, räknas till naturlig ventilation. Exempel på detta är mekaniskt reglerbara 

fönster som öppnas/stängs med elektrisk energi. 

4.4.4. Utvalda Referensobjekt 

I Tab. [4.12] listas de referensobjekt som kom att väljas ut för att studeras vidare i arbetet. Data rörande 

referensobjekten syftar till används i analysdelen för att i slutändan besvara forskningsfrågor med arbetet. 

Objekten har valt utifrån resonemang som förts i Kap. [4.3.2.].  

Tab. [4.12], Sammanställning av referensobjekt som studerats i projektet 

Beteckning Färdigställt Land Stad Verksamhet Byggnadstyp Byggnadsmiljö Antal våningar 

ovan mark, 

inkl ev. 

teknikplan 

Arkitekt 

KfW Westarkade 2011 Tyskland Frankfurt Kontor Höghus Storstad, centralt 14 Sauerbruch  Hutton 

Manitoba Hydro Place 2008 Kanada Winnipeg Kontor Höghus Storstad, centralt 22 KPMB Architects 

Deautsche Messe AG 

Building 

1999 Tyskland Hannover Kontor Höghus Storstad, centralt 20 Herzog + Partner 

GSW Headquarters Tower 1999 Tyskland Berlin Kontor Höghus Storstad, centralt 23 Sauerbruch Hutton 

30 St. Mary Axe 2004 England London Kontor Höghus Storstad, centralt 42 Foster and Partners 

Nya Vargbroskolan 2007 Sverige Storfors Skola Låghus Mindre 

samhälle, 

centralt 

2 K-Konsult 

 

4.4.5. Hybridventilationsteknik 

Referensobjektens system har analyserats i detalj i försök att koppla dessa till de principer som omnämns i 

Kap. [3.5.1] för att på så vis visa hur respektive byggnad förhåller sig till dessa. På olika sätt kan 

byggnadernas specifika egenskaper kopplas till den bakomliggande teorin. Principerna härleds från 

Heiselbergs (2002) indelningssystem i dokumentet Principles of Hybrid Ventilation. Sammanställningen av de 

olika referensobjektens Hybridventilationssystem kan ses i Tab. [4.13]. 

Principindelningen för referensobjekten avses leda till en förenklad förklaring av ventilationssystemens 

helhetslösning.  Benämningen av ventilationssystemen efter huvudsaklig och sekundär 

hybridventilationsprincip avser närmare specificera systemens verkan för att täcka in hela kalenderåret. 

Huvudsaklig ventilationsprincip är den strategi som täcker den största delen av systemets verkansgrad, d.v.s. 

huvudsakligen tillgodoser byggnadens ventilationsbehov. Sekundär ventilationsprincip är den delen av 

systemet som täcker upp kalenderårets resterande ventilationskrav. Sammantagen innefattar huvudsaklig 

och sekundär ventilationsprincip den totala ventilationsstrategin. 

Det finns vidare möjligheter att ytterligare specificera dessa system i underliggande delkategorier då 

samtliga innehåller för byggnaden unika komponentkompositioner. Tab. [4.13] visar endast förenklade 

modeller. 
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Tab. [4.13], Sammanställning av referensobjektens hybridventilationsprinciper 

Beteckning Huvudsaklig 

hybridventilationsprincip 

Förklaring Sekundär 

hybridventilationsprincip 

Förklaring Utmärkande 

passiva 

komponenter 

KfW 

Westarkade 

1 Säsongsvis byte mellan 

nat. och mek. 

ventilation 

3 Möjlighet att 

öppna fönster även 

då mek. vent. är 

aktiv 

Aerodynamisk 

utformning 

Manitoba Hydro 

Place 

1 Säsongvis byte mellan 

nat. och mek. 

ventilation 

2 Fläktförstärkt 

självdrag sommar 

Solskorsten 

Deutsche Messe 

AG Building 

1 Säsongsvis/dygnsvis byte 

mellan nat. Och mek. 

Ventilation 

(öppnande av fönster 

inaktiverar mek.vent., 

om aktivt) 

- - Vindexponerat 

frånluftskanal 

GSW 

Headquarters 

Tower 

1 Säsongsvis byte mellan 

nat. Och mek. 

Ventilation. 

- - Vindexponerad 

frånluftskanal 

30 St. Mary Axe 3 Vindassisterad mek. 

Ventilation 

1 Mek. Ventilation 

då kyla, värme, 

vind och regn 

förhindrar nat. 

Ventilation 

Aerodynamisk 

utformning 

Nya 

Vargbroskolan 

2 Fläktassisterad naturlig 

ventilation 

- - Extern 

tilluftskulvert 

 

4.4.6. Naturliga ventilationskomponenter 

Med naturliga ventilationskomponenter menas komponenter som på något sätt tillför kvalitéer och/eller 

bidrar med effektvinster för hybridventilationssystemet, utan nödvändigtvis utnyttjande av elenergi för att 

driva mekaniska hjälpmedel (exempelvis fläktar). De har en passivt viktig roll i systemen. 

De komponenter som har valt ut för att sammanfattas, har identifierats under studier av samtliga objekt 

som har påträffats under arbetets gång och därmed påvisats ha en viktig roll i systemutformningar.  

Fler än de komponenter som redovisas väger in i effektiviteten och stabiliteten hos ett 

hybridventilationssystem. Heiselberg (2002) omnämner bland annat nattkylning som en sådan viktig 

funktion, då lokaler kyls passivt kvällstid med hjälp av att luckor ventilerar ut överskottsvärme från 

byggnaden. Med anledning av vikten med denna funktion finns det osäkerhet för om det förutsätts (för 

samtliga objekt) eller om det varierar, men saknas uppgift kring. Därmed utesluts detta ur 

sammanställningen. 
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Tab. [4.14], Sammanställning av referensobjektens naturliga ventilationskomponenter 

Beteckning Dubbel-

glasfasad 

Sol-

skorsten 

Centralt 

Genomg. 

Frånluftssch

akt 

Extern 

tilluftskälla 

Passiv 

förkylning/för-

värmning 

Vind-

orienterad 

placering 

Vind-

orienterad 

utformning 

Aktiv 

solavskär

mning 

KfW Westarkade Ja Nej Ja Ja* Nej Ja Ja Ja 

Manitoba Hydro Place Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Deutsche Messe AG 

Building 
Ja Nej Ja Nej Nej Ja Delvis Ja 

GSW Headquarters Tower Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

30 St. Mary Axe Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Nya Vargbroskolan Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

* Tillför passiv effekt, men endast under sommar/vintertid 

 

4.4.7. Mekaniska ventilationskomponenter 

Till mekaniska ventilationskomponenter räknas delar som är verksamma under period med helt eller delvis 

mekanisk ventilation. Mekaniska komponenter markerade som icke existerande, kan därför finnas och 

verka under naturlig ventilation.  

Vissa av de material som har studerats har varit knapphändiga i vissa uppgifter och lämnat utrymme för 

egen tolkning vilken anses påverka resultatet av undersökningen. 

Med förvärmd och förkyld till- och frånluft menas att luften tempereras innan den avges till rum där 

verksamhet utförs. Värme som tillkommer från exempelvis element som är placerade i rummet och 

därmed tillför värme till luften väl inne i lokalen, räknas därmed inte som förvärmd tilluft. 

Tab. [4.15], Sammanställning av referensobjektens mekaniska ventilationskomponenter 

Beteckning Värme-

återvinning 

Mek. 

tilluftsfläktar 

Mek. 

Frånluftsfläktar 

Mek. Förvärmd 

tilluft 

Period Mek. 

Förkyld 

tilluft 

Period 

KfW Westarkade Ja Ja Ja Ja Vinter Ja Sommar 

Manitoba Hydro Place Ja Ja Ja Ja Vinter Ja Sommar 

Deutsche Messe AG 

Building 
Ja Ja Nej Ja Vinter Ja Sommar 

GSW Headquarters Tower Ja Ja Ja Ja Vinter Ja* Sommar 

30 St. Mary Axe Ja Ja Ja Ja Vinter Ja Sommar 

Nya Vargbroskolan Nej Ja Ja Nej - Nej - 

* Okonventionell metod 
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4.4.8. Manitoba Hydro Place 

 

Fig. [4.14], Manitoba Hydro Place, fasad från söder samt global lokalisering (Google) 

 

Manitoba Hydro Place (MHP) är en kontorsbyggnad i Winnipeg, Kanada, där ett kallt klimat råder med 

förhållanden inte helt olika de som återfinns i delar av Sverige. Byggnaden har en total höjd på 115 m 

(inklusive solskorsten) som inrymmer 21 våningsplan med verksamhet (de tre nedersta våningarna består 

av butiksytor, reception etc.). Byggnadens hybridventilationssystem nyttjar både drivkrafterna hos naturlig 

ventilation och mekaniska lösningar som sammantaget skapar ett invecklat ventilationssystem för att 

säkerställa fullgod ventilation. Byggnadens utformning har till stor del skapats med utgångpunkten att 

underlätta för den naturliga ventilationen och möjliggöra ett effektivt hybridventilationssystem, både sett 

till formen och den väderstrecksriktning som strukturen har placerats på platsen. 

Ytterligare fakta om MHP redovisas i Tab. [3.23] och i Tab. [3.24] redovisas klimatdata för den 

geografiska plats där byggnaden återfinns.  

Tab. [4.16], Sammanställning av fakta för Manitoba Hydro Place (Wood et Salib (2013), KPMB (2009)) 

Byggnadsbeskrivning i korthet 

Beteckning Manitoba Hydro Place 

Land Kanada 

Stad Winnipeg 

Byggnad färdigställd 2008 

Funktion Kontor 

Yta (BTA) 64 500 m2 

Kontorsplatser 2000 st (ca) 

Arkitekt KPMB Architects (Toronto) 
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Tab. [4.17], Klimatdata för Winnipeg (Wood et Salib (2013), Weatherbase (2014)) 

Klimatdata Winnipeg 

Dagsmedeltemperatur för 
perioden 
Juni, juli och augusti 

25°C 

Dagsmedeltemperatur för 
perioden december, januari och 
februari 

-10°C 

Temperaturdifferens dag/natt 
årets varmaste månader 

13°C 

Högsta uppmätta temperatur 37°C 

Lägsta uppmätta temperatur -40°C 

Klimatklassificering enlig Köppens 
system 

Dfb 

Byggnadsstruktur 

MHP har en strukturell stomme av betong och planlösningen är av öppen karaktär med en 

verksamhetsmiljö bestående av kontorslandskap. Detta för med sig låg friktion i ventilationssystemet och 

friare luftflöden i strukturen sett över våningsplanen.  

Byggnaden är asymmetrisk till formen och klimatskalets beståndsdelar skiljer sig beroende på väderstreck. 

Likaså skiljer sig de delverksamheter som utförs i de olika delarna av byggnaden. 

Den sydliga fasaden inhyser tre ljusgårdar som sträcker sig över sex våningar vardera. Ljusgårdarna bidrar 

med funktion för ventilationsstrategin. Klimatskalet består i detta väderstreck av en yttre glasfasad som 

skiljer ljusgårdarna från utsidan och en inre glasfasad som avgränsar ljusgårdarna från 

kontorsverksamheten.  

Den östra och den västra fasaden har ett klimatskal som består av en dubbelglasfasad. I dessa väderstreck 

finns arbets- och skrivbordsytor. 

Den norra fasaden är den till ytan minsta och består av en enkelglasfasad. Bakom fasaden återfinns på 

våningsplanen kontorsytor samt den solskorsten som används i ventilationsstrategin. Solskorstenen 

sträcker sig genom hela den lodräta strukturen och återfinns på vis över samtliga våningsplan som 

innehåller kontorsytor. 

Funktioner hos strukturdelarna förklaras närmare under de efterföljande avsnitten där 

ventilationsprinciper och -strategier förklaras närmare. 

Vindorienterad placering 

MHP har placerats på tomten med ambitionen nyttja vindens riktning och magnitud för ett effektivare 

hybridventilationssystem. Fig. [4.15] visar de för staden Winnipeg gällande vindförhållandena, 

presenterade av Wood et Salib (2013). Figuren visar den procentuella fördelningen av vindriktningen i 

staden, sett över året. Enligt denna blåser det sydlig vind ca 13,6 % av året. En liknande vindprofil 

redovisas även av Windfinder (2013).  Wood et Salib (2014) anger i texten den genomsnittliga vindstyrkan 

i Winnipeg, sett över hela året, till 4,7 m/s. Detta värde styrks av Meteorological Service of Canada (2010) 

som avrundat till hel sekundmeter anger 4,8 m/s. Fig. [4.15] visar att den sydliga vindriktningen är den 

mest dominanta och att nordvästlig vind är vanligt förekommande.  
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Fig. [4.15], Procentuell fördelning av vindriktningar i Winnipeg, sett över ett kalenderår (Wood et Salib, 2013) 

 

Hybridventilationsprincip 

Utifrån den indelning i hybridventilationsprinciper som satts upp av Heiselberg (2003) ( redovisat i Kap. 

[3.5.1]) för hybridventilationslösningar, så kan MHP sållas till två kategorier. Huvudsakligen är 

ventilationssystemet av Princip 1, med två separata systemkonfigurationer där antingen naturlig eller 

mekanisk ventilation används (vår och höst respektive vinter). Under sommaren används dock fläktar för 

att förstärka självdraget, vilket medför en konfiguration likt Princip 2. 

Ventilationsstrategi 

MHP nyttjar naturlig ventilation under vår, sommar och höst, d.v.s. när klimatet möjliggör en tillräcklig 

luftomsättning till följd av de naturliga drivkrafterna, utan risk för en försämrad inomhuskomfort.  

Under vintern då de geografiska väderförhållandena medför nedsatta naturliga ventilationsförutsättningar 

och den utvändiga luften är för kall, så ersätts den naturliga ventilationen med ett mekaniskt 

ventilationssystem med fläktar. Detta system kontrollerar och reglerar det invändiga klimatet snarlikt ett 

konventionellt mekaniskt ventilationssystem. Den stora förändringen mellan den primära respektive den 

sekundära strategin är användandet av solskorstenen och begränsningarna för de öppningsbara fönstren i 

dubbelglasfasaderna.  

Under större delen av året spelar den södra fasaden, lokaliserad i den vindriktning som är dominerande 

under året, en viktig roll. 

Södra fasaden 

MHP’s södra fasad agerar som byggnadens primära ”lunga” då den reglerar och kontrollerar tilluftsflödet 

under stora delar av året. Funktionen är dock kraftigt nedsatt, alternativt inaktiverad, under vår och höst 

då byggnaden till största del förlitar sig till naturlig ventilation via den västra och den östra fasaden. Under 

sommaren krävs det att systemet är aktivt för att öka tilluftsflödet när temperaturdifferensen mellan inom- 

och utomhusmiljön är för låg för att systemet ska fungera med enbart naturliga drivkrafter. Under vintern 

sker samtligt tilluftsflöde via den södra fasaden. 

Den södra fasadens yttre klimatskal består av en glasfasad, indelad i tre sektioner, där varje sektion 

sträcker sig över sex våningsplan. Innanför varje sektion finns ljusgårdar, eller Sky Gardens, följt av en inre 

fasad som avgränsar ljusgårdarna från kontorsmiljön. Varje fasadsektion avdelas på utsidan av ett band 

med spjällförsedda luftdon. Det är genom dessa don som frisk luft från den södra fasaden flödar in i 

byggnaden, till ljusgårdarna. Luften distribueras sedan in i kontorsmiljön via ventilationskanaler som finns 
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infällda i bjälklaget, med intag utmed den inre fasaden i ljusgården. Ventilationskanalerna sträcker sig över 

våningsplanet och avger luften uppåt via spjäll ut i kontorsmiljön. 

Övergångsperioder mellan de olika ventilationsstrategier förekommer, med konfigurationer som skiljer sig 

från de nedan beskrivna lägena. 

Naturlig ventilationsstrategi 

Under vår och höst, då de externa förhållandena tillåter detta, nyttjar MHP i största möjliga utsträckning 

endast naturlig ventilation baserad på självdragsventilationens principer. Under de varmare perioderna av 

sommaren är dock de naturliga drivkrafterna generellt för små för att möjliggöra en fullgod luftkvalitet på 

egen hand varpå fläktassistans används vid behov. Ventilationen är av genomgående karaktär med 

tilluftsintag i fasad och frånluftsextrahering genom schakt (solskorsten i nordligt läge). Temperaturen på 

tilluften kan regleras under denna ventilationsstrategi, med kylning och uppvärmning via konvektorer i 

bjälklaget. 

I läget då naturlig ventilation används ser luftflödet i byggnaden ut likt Fig. [4.16] i horisontellt läge och 

Fig. [4.17] i vertikalt läge. 

 

. 

Fig. [4.16], Typisk planlösning över våningsplan med kontorsverksamhet. Luftflöden beskrivna för naturlig konfiguration (Wood et Salib, 2013) 
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Fig. [4.17], Sektion syd-norr. Luftflöden beskrivna för naturlig konfiguration (Wood et Salib, 2013) 

Tilluft 

När den primära ventilationsstrategin nyttjas så intas den största mängden ny luft till byggnaden via den 

östra och den västra fasaden. Här består fasadsystemen av dubbelglasfasader med utvändiga öppningsbara 

fönster som med motorer kan regleras efter ventilationsbehov och rådande externa klimatförhållanden. 

De generellt gällande konfigurationerna för de öppningsbara fönstren (inom respektive 

temperaturintervall) går att avläsa i Tab. [4.18]. I öppet läge tas frisk luft in i korridoren mellan den 

utvändiga och den invändiga fasaden. Mängden luft som i slutändan tas in i kontorsmiljön bestäms av de 

som vistas i den inre miljön, som manuellt kan öppna/stänga de inre fasadglasen med reglage. På detta vis 

ges de arbetandes möjlighet att själva styra över sitt arbetsklimat och därmed påverka den egna komforten. 

Den inre och den yttre dubbelglasfasaden har försetts med motsatta fönsterhängningar för att förminska 

drageffekten i innemiljön. Utrymmet emellan glasskikten har dessutom försetts med persienner som 

avskärmar det direkta solljuset. Fig. [4.18] visar ett tvärsnitt genom dubbelglasfasaden och tillhörande 

principförklaringar. 

Under de varmare perioderna av sommaren blir enbart den naturliga ventilationen inte tillräcklig. Detta till 

följd av låga temperaturdifferenser mellan invändig och utvändig miljö och ett större behov av kyla i 

arbetsmiljön. Under denna säsong krävs det därför assistans av de tilluftsdon som är placerade i det södra 

fasadsystemet för att förstärka den naturliga ventilationen.  

Tab. [4.18], Gällande temperaturintervall för externa öppningsbara fönster (Wood et Salib, 2013). 

Temperaturintervall  
[T = utvändig temperatur] 

Läge 

T < 0°C Automatiskt stängda 

0°C < T < 5°C Reglerbart läge 

5°C < T Automatiskt öppna 
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Fig. [4.18], Principskiss över dubbelglasfasadens funktion och komponenter vid naturlig ventilationsstrategi (Manitoba Hydro) 

Frånluft 

För att transportera bort gammal luft från byggnaden förlitar sig MHP på passiva metoder under den del 

året då den naturliga ventilationskonfigurationen är aktiv. Utmed den nordliga fasaden hittas en delvis 

extern struktur som är högre än den övriga byggnadsdelen. Denna struktur är en solskorsten som löper 

som ett vertikalt genomgående schakt över från marken upp till toppen. Som länkar mellan solskorstenen 

och kontorsdelen finns sex stycken norrut vettande ljusgårdar som sträcker sig över tre våningsplan 

vardera. 

Solskorstenen används för att skapa en skorstenseffekt i byggnaden genom att förskjuta neutralplanet och 

på så vis skapa en förstärkt genomgående självdragsventilation i strukturen. Genom att förse 

solskorstenen med ett fasadsystem i glas exponerar man dessutom schaktet mot solljus.  Följden blir att 

frånluften får ett tillskott av värme som får den att stiga snabbare i solskorstenen till följd av konvektion. 

Resultatet blir ett ökat undertryck i schaktet och en starkare skorstenseffekt än vad som hade 

åstadkommits om fasadsystemet bestått av mer konventionella schaktväggar (exempelvis av betong). 

Kompletterande ventilationsstrategi 

Under den kallare vinterperioden av året antar MHP en alternativ ventilationsstrategi för att uppnå en 

komfortabel och en tillräckligt god inomhusmiljö. En viktig del i detta är att förvärma tilluften innan den 

tillåts passera in i de delar av byggnaden där verksamhet utförs. Flera av de komponenter som möjliggör 

den naturliga ventilationsstrategin får då en annan konfiguration för att säkerställa en mer kontrollerad 

inomhusmiljö. Dubbelglasfasadens öppningsbara fönster och solskorstenens utlopp förseglas för att skapa 

ett tätare klimatskal och möjliggöra användandet av ett värmeåtervinningssystem för att förvärma tilluften 

i ett kretsloppsflöde. Sammantaget medför konfigurationerna en bättre energihushållning för kallare 

klimatförhållanden med avseende på uppvärmningskostnader och minskade energiförluster. 

Den kompletterande ventilationsstrategin liknar den typen av mekanisk ventilation med FTX-system som 

i stor utsträckning brukas året runt i nybyggda kontorsbyggnader i Sverige.  
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Fig. [4.19], Principskiss över kompletterande ventilationsstrategi (Manitoba Hydro) 

Tilluft 

Under ventilationsstrategin som används för vinterklimat hålls de öppningsbara fönstren i den östra och 

den västra dubbelglasfasaden stängda. Detta för att dubbelglasfasadsystemet saknar don för att förvärma 

tilluften och för att skapa ett tätare hus där uppvärmningen på ett bättre sätt kan kontrolleras. Vidare 

minskar risken för skador på mekaniken som öppnar dessa fönster till följd av de risker som minusgrader 

medför. Istället sker husets samlade tilluftsflöde endast genom den södra fasaden och de fläktstyrda 

tilluftsdon i segmenten som delar upp fasaden. Här förvärms luften med innan den passerar in i 

ljusgårdarna för att senare ledas vidare in i strukturen genom ventilationskanalerna i bjälklaget. I bjälklaget 

finns don för ytterligare uppvärmning av luften innan den distribueras i inomhusmiljön. 

Frånluft 

När den kompletterande ventilationsstrategin är aktiv så stängs frånluftutloppet i solskorstenen. Därmed 

förhindras den uppvärmda, men uttjänta, luften från att vädras ut i omgivningen. Med hjälp av fläktar dras 

istället frånluften ner till källarplanen att värma det underjordiska garaget. Värmeväxlare kopplat till ett 

bergvärmesystem på detta plan tar sedan tillvara på delar av energin för att förvärma det vätskesystem som 

distribuerar värmen i byggnaden. Det är detta system som sedan värmer tilluften från den södra fasaden, 

både direkt i donen i den yttre fasaddelen samt i de ventilationskanaler som går i bjälklagen. 

Sammanfattning 

Den naturliga ventilationsstrategin som används under vår och höst inte kräver någon assistans från ett 

fläktsystem som annars för med sig att elenergi går åt för att driva dessa. Under dessa perioder kräver 

tilluften endast konditionering i form av adderad värme/kyla. Under sommaren kan den naturliga 

ventilationen förstärkas med hjälp av tilluftsdon i den södra fasaden. Denna fläktassistans innebär att 

elenergi används för ett tillräckligt tilluftsflöde under den varmare perioden. Kylning av tilluft innebär 

också energibelastning. 
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Under vinterkonfigurationen är den naturliga ventilationskonfigurationen avstängd. Istället förlitar sig 

byggnaden helt på ventilation med fläktarna i sen södra fasaden. Följden blir en högre elförbrukning med 

avseende på fläktar samt krav på uppvärmning av tilluften. 

4.4.9. KfW Westarkade 

 

Fig. [4.20], KfW Westarkade, fasad från söder samt geografisk placering (Google) 

KfW Westarkade stod färdigt år 2010 och byggnaden är ritad av Sauerbruch Hutton (baserade i Berlin) 

som under många år har arbetat fram hållbara hybridventilationslösningar i samarbeten med andra 

teknikkonsulter. Byggnaden utsågs 2011 till både Best Tall Buildng in Europe 2011 och Best Tall Building in the 

World 2011 av Council on Tall Buildings and Urban Habitat (2011). Dess låga energiförbrukningsmål var 

en av de motiveringar som gjorde att man vann dessa utmärkelser. KfW Westarkade står rest i Frankfurt i 

som är beläget i de mellersta delarna av Tyskland och de 14 våningsplanen rymmer ca 700 arbetsplatser. 

Byggnaden inhyser bankverksamhet och tornet, som i denna beskrivning avses, är en påbyggnad på ett 

sedan tidigare existerande komplex. 

Det rådande klimatet i Frankfurt består av medelvarma sommardagar och milda vintrar med 

dagsmedeltemperaturer om 24 °C respektive -4°C, se Tab. [4.20].  

Hybridventilationssystemet är projekterat med stor hänsyn till den plats där byggnaden står och de 

specifika klimatförhållanden som där råder.  
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Tab. [4.19], Sammanställning av fakta för KfW Westarkade (Wood et Salib, 2013) 

Byggnadsbeskrivning 

Beteckning KfW Westarkade 

Land Tyskland 

Stad Frankfurt 

Byggnad färdigställd 2010 

Funktion Kontor 

Yta (BTA) 22 300 

Kontorsplatser 700 st (ca) (exklusive 
omkringliggande 
kontorskomplex) 

Arkitekt Sauerbruch Hutton 

 

Tab. [4.20], Klimatdata för Winnipeg (Wood et Salib (2013), Weatherbase (2014)) 

Klimatdata Frankfurt 

Dagsmedeltemperatur för 
perioden 
Juni, Juli och Augusti 

24°C 

Dagsmedeltemperatur för 
perioden 
December, Januari och Februari 

-4°C 

Temperaturdifferens dag/natt 
årets varmaste månader* 

11°C 

Högsta uppmätta temperatur 
(från 1996) 

36°C 

Lägsta uppmätta temperatur 
(från 1996) 

-20°C 

Klimatklassificering enlig 
Köppens system 

Cfb 

 

4.4.9.1. Byggnadsstruktur 

KfW Westarkade har en stomme som består av betong och stål. Planlösningen innehåller mindre enskilda 

kontorsenheter (cellkontor) för verksamheten, placerade utmed ytterväggarna. Allmänna utrymmen och 

mötesrum samt vertikala transportvägar för hiss och trappor är placerade i byggnadens kärna. Den 

uppdelade planlösningen medför en byggnad där luften internt får svårare att transporteras mellan de olika 

enheterna 

De yttre väggarna på KfW Westarkade har en organisk form med kurvad struktur som ger våningsplanen 

dess okonventionella utformning. Fasadsystemet består av samma typ runt hela byggnaden och 

klimatskalet struktur är således homogent i samtliga väderstreck. Fasaden är en dubbelglasfasad med en 

700 mm spalt mellan skikten. Vertikalt är denna spalt avgränsad till de enskilda våningsplanen medan den 

horisontellt löper runt hela byggnaden. Den yttre glasfasaden är uppbyggd med en i plan 

”sågklingeformad” glassättning som bidrar till ventilationsstrategin. 

De centralt hiss- och trappschakten skapar vertikalt genomgående strukturer som bidrar till 

ventilationsstrategin 
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4.4.9.2. Vinddata 

Vindprofilen för Frankfurt redovisas i Fig. [4.21]. Detta är den mest specifika statistik som finns tillgänglig 

för platsen där KfW Westarkade står. Ungefärligt samma siffror redovisas av Wood et Salib (2013) och 

Windfinder (2014). Då skillnaderna är så små anses båda kunna användas. I denna figur kan det avläsas 

hur den procentuella fördelningen av vind ser ut för de olika väderstrecken. Statistiken visar att vinden 

oftast blåser i Syd-sydvästlig alternativt nordöstlig riktning. Vid studerande av Fig. [4.21] kan man se att 

byggnadens två ”spetsar” (fasadens enda räta vinklar) är lokaliserade i dessa ungefärliga väderstreck. 

Närmare förklaring av detta följer under avsnitt för Naturlig ventilationsstrategi. 

 

Fig. [4.21], Procentuell fördelning av vindriktningar i Frankfurt, sett över ett kalenderår (Wood et Salib, 2013) 

Den årliga genomsnittliga vindstyrkan i Frankfurt uppges av Windfinder (2014) vara 3,6 m/s medan 

Wood et Salib (2013) anger den vara 4 m/s. Den senare källan antas ha avrundat uppgiften uppåt, och 

därför antas 3,6 m/s vara den gällande uppgiften. 

4.4.9.3. Vindorienterad utformning 

KfW Westarkade är byggt med avsikten att nyttja de vindegenskaper finns på den geografiska platsen i 

Frankfurt under de perioder då naturlig ventilation nyttjas. Både placeringen av byggnaden och 

utformningen av byggnadens skal är skapat med vinden i åtanke. 

Byggnadens fasad skapar en planlösning vars avtryck skapar en form som liknar den vindprofil som 

redovisats i Fig. [4.21] ovan. Även byggnadens lokalisering i väderstrecksriktningen överensstämmer med 

vindrosen. Effekten av detta är en aerodynamiskt utformad byggnad som utnyttjar vindens riktning till att 

passivt kontrollera tryckskillnaderna på ytterfasaden genom att minska motståndet i den vanligast 

förekommande vindriktningen. Detta illustreras i Fig. [4.22]. När naturlig ventilation nyttjas maximeras 

dessutom mängden tilluft till byggnaden genom de öppningsbara luckorna till följd av utformning och 

placering.  
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Fig. [4.22], KfW Westarkades fasadsättning medför ett lågt vindmotstånd i den mest förekommande vindriktningen  

4.4.9.4. Hybridventilationsprincip 

Utifrån den principindelning som görs av Heiselberg (2003), omnämnd i kap [3.5.1], så tillhör KfW 

Westarkade huvudsakligen Princip 2 med två separata ventilationssystem som är verksamma under olika 

perioder av året. Dock kan det sägas att byggnaden också utnyttjar Princip 3 (under viss period av året), då 

vindkraften kan användas för att amplifiera det mekaniska ventilationssystemet sommartid. 

4.4.9.5. Ventilationsstrategi 

KfW Westarkade använder sig av helt naturlig ventilation under vår och höst, då de externa 

klimatförhållandena tillåter en tillräcklig kvalitet på inomhusluften utan risk för obekväma 

temperaturnivåer. Det görs med vädring genom öppnande av fönster i fasaden.  

Under vinter och sommar då värme- respektive kylbehovet är stort, används en alternativ 

ventilationskonfiguration där mängden och kvaliteten på inomhusluften regleras med maskinella metoder 

och fläktsystem. Den naturliga ventilationskonfigurationen anses vara den energibesparande och den för 

projektet innovativa konfigurationen. Därför omnämns den mekaniska konfigurationen som en 

kompletterande ventilationsstrategi. 

Denna ventilationsstrategi leder till att KFW Westarkade kan ventileras med naturliga drivkrafter under 8 

månader om året och att det mekaniska fläktsystemet endast används under 50 % av de årliga 

arbetstimmarna I byggnaden. (CTBUH, 2011) 

Mekaniskt assisterande ventilation används för att säkerställa en god luftkvalitet då den utvändiga 

temperaturen befinner sig i intervallet T < 10°C vintertid och T > 25°C sommartid (Meyer, 2011) 

4.4.9.6. Naturlig ventilationsstrategi 

Under vår och höst, när klimatförhållandena tillåter detta, använder sig KfW Westarkade av ett naturligt 

ventilationssystem med en genomgående ventilationsstrategi med frånluft via schakt. Flöden i byggnaden när 

naturlig ventilationsstrategi används illustreras i Fig. [4.23] och Fig. [4.24] 
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Fig. [4.23], Typisk planlösning över våningsplan med kontorsverksamhet. Luftflöden beskrivna för naturlig konfiguration (Wood et Salib, 2013) 

 

Fig. [4.24], Sektion väst-öst. Luftflöden beskrivna för naturlig konfiguration (Wood et Salib, 2013) 

Tilluft 

Byggnadens fasadsystem består av en dubbelglasfasad där den yttre glassättningen har en sågtandsformad 

snittyta sett i planperspektiv. De större ytorna på dessa tänder består av fasta fasadglas och de mindre av 

mekaniskt öppningsbara luckor. Det är de mindre luckorna som tar in och reglerar mängden tilluft som 

tillåts passera in i klimatskalet och dess maximala konfiguration innebär en öppning med 90 graders vinkel. 

Dessa luckor är öppna så fort de utvändiga förhållandena tillåter detta utan risk för skador på mekanik. 

Luften leds sedan in i den korridor som löper runt varje enskilt plan oavbrutet, men avdelat mellan 

våningsplanen, och separerar inner- och ytterfasad från varandra. Tilluften avges sedan till 
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kontorsmiljöerna via den inre fasadens öppningsbara fönster. Principen för tilluftsflödet genom fasaden 

illustreras i Fig. [4.25]. 

 

Fig. [4.25], Principskiss för tilluftsflöde genom dubbelglasfasad (Wood et Salib, 2013) 

Dubbelfasaden fyller dock fler funktioner än att agera som enkel luftsluss för tilluftsflödet under naturlig 

ventilationskonfiguration. Genom att hålla den omkringlöpande kanalen öppen över hela planet med 

samma avstånd (700 mm) mellan ytter- och innerfasaden skapas ett jämnare tryckförhållande i kanalen 

(Fig. [4.26]). Detta får i förlängningen effekten att tilluften i denna ”vindtunnel” fördelas jämnare till 

kontorsutrymmena.  

 

Fig. [4.26], Principskiss illustrerande vindtunnelns tryckutjämnande funktion (Wood et Salib, 2013) 

Frånluft 

Den uttjänta och uppvärmda frånluften leds från kontorsutrymmena via spalter mellan innertak och 

innerväggar och vidare mot den centrala kärnan där serviceutrymmen med hiss- och trappschakt finns 

lokaliserat. Dessa schakt är genomgående för hela byggnadsstrukturen och används som frånluftsschakt 

för byggnaden. Detta skapar en självdragsförstärkande effekt som driver på den naturliga ventilationen. 

Byggnadens centrala styrsystem arbetar aktivt även under den naturliga ventilationsfasen och reglerar med 
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fläktar (på liten effekt) luftflödet i schakten för att skapa jämna tryckförhållanden i byggnaden och 

minimera eventuellt drag. Frånluftsflödet i vertikalled beskriv i Fig. [4.25] 

4.4.9.7. Kompletterande ventilationsstrategi  

Under vintermånaderna kräver temperaturen i Frankfurt att tilluften förvärms innan den tillåts passera in i 

kontorsmiljön och under den varmaste tiden av sommaren riskerar takten för luftomsättningar att bli för 

låg. Med anledning av detta används det under både den varmaste och den kallaste perioden av året ett 

assisterande mekaniskt ventilationssystem. Tekniken som driver vinter- och sommarkonfigurationen är till 

stor del den samma. 

De inre fasadfönstren går att öppna även när den mekaniska ventilationsstrategin är aktiv. Väggpaneler 

signalerar dock huruvida detta är lämpligt eller ej. Detta för att den personliga komfortnivån ska kunna 

regleras för de arbetande. 

Det mekaniska ventilationssystemet löper under det upphöjda golvet i bjälklaget med utlopp via 

ventilationsdon i golvet utmed fönstret. Ett vätskeburet system används för att reglera temperaturen på 

luften innan den avges till innemiljön. 

Tilluft 

Vintertid tas luft genom ett externt tilluftstorn, placerat i en park i närheten av komplexet. Luften passerar 

sedan genom ett långt jordvärmesystem där den förvärms under vägen. Dessa kanaler leder sedan luften 

till teknikrummet på källarplan där den dels förvärms med värme som dels har återvunnits från frånluften, 

och dels med överskottsvärme från serverrummet på bottenplan. Luften flödar sedan via 

ventilationskanalerna ut över våningsplanen och upp genom spjäll i golvet. Ytterligare värme kan också 

tillföras luften innan dess att den avges till kontorsmiljön med de konvektorer som den passerar. 

Sommartid används istället det underjordiska rörsystemet till att förkyla luften från det externa tilluftstornet 

innan den når teknikrummet på bottenvåningen för ytterligare temperering av luften. Tilluften flödar 

sedan via ventilationskanaler ut i byggnadsstrukturen. Sommartid kan även dubbelglasfasaden användas 

för att passivt kyla byggnaden genom enbart att låta vinden flöda genom fasadens mellanliggande kanal, 

enligt Fig. [4.27]. 

 

Fig. [4.27], Principskiss illustrerande genomflöde av vind (Wood et Salib, 2013) 

Frånluft 

Uttjänt och uppvärmd luft passerar från kontorsutrymmena via öppningar mellan innertak och innervägg 

ut i korridorer och vidare mot de lodräta schakt, som löper genom strukturen i serviceutrymmena. Med 

termikens hjälp stiger sedan frånluften uppåt mot till ett teknikplan där en värmeväxlare återvinner delar 
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av värmen från luften som sedan används för att förvärma tilluft och varmvatten. Frånluften extraheras 

sedan ut från byggnaden via takplanet. 

4.5. Klimatfaktorer Referensobjekt 

4.5.1. Inledning 

De uppgifter som redovisas för klimat och temperatur gäller i för den geografiskt närmaste mätplatsen där 

data har hittats. Detta innebär generellt mätdata för samma stad. Detta kan innebära stora respektive små 

skillnader mot byggnadens tomt, beroende på hur pass unik och specifik denna plats är med anledning av 

exempelvis placering över havsnivå eller avgränsande geologiska formationer. Likaså kan omkringliggande 

bebyggelse antas påverka stort 

4.5.2. Temperatur 

Insamlandet av temperaturdatamätningar innebar svårigheter i form av att finna konsekvent data för de 

olika platserna från en och samma källa. Istället brukades de olika ländernas egna metrologiska institut i så 

stor utsträckning som möjligt. Det tyska meteorologiska institutet innebar dock svårigheter då information 

endast fanns tillgänglig på det egna språket. Det innebar att väderdata för Tyskland fick erhållas från 

sekundär källa (Weatherbase, 2014) med innebörden att mätresultaten anses vara mindre säkra. De antas 

dock kunna ge en tillräckligt god information. De referensobjekt vars uppgifter ges från denna källa har 

markerats med kommentar i tabell [nummer] för att särskiljas från nationella meteorologiska instituts 

värden. 

Utbudet av temperaturdata som redovisas begränsas till stor del av den information som källorna gjort 

tillgängliga gratis. För mer specifik information krävs som regel en servicekostnad. 

De källor som använts för respektive land är enligt Tab. [4.21] och resultaten anges i Tab. [4.22]. Värden 

från Sverige är uppskattade från väderkartor som SMHI presenterar. Mätdata är avrundade till närmast hel 

grad med anledning av gällande mätnoggrannheten hos Weatherbase (2014) samt SMHI (2014). 

Tab. [4.21], Källor för sammanställning av temperaturdata 

Kanada Meteorological Service of Canada (2010) 

England Met Office (2010) 

Sverige SMHI (2009) 

Tyskland Weatherbase (2014) * 

* Mindre pålitliga mätvärden 

 

  



66 
 

Tab. [4.22], Sammanställning temperaturdata för referensobjekt 

Beteckning Klimat-

klassificering 

(Köppen) 

Årsmedel-

temperatur 

Maximal 

medel-

dygnstemp. 

årets kallaste 

månad 

Minimal medel-

dygnstemp. årets 

kallaste månad 

Maximal 

medeldygns-

temp. årets 

varmaste månad 

Minimal 

medeldygns-

temp. årets 

varmaste månad 

KfW Westarkade* Cfb 10 °C 3 °C -1 °C 23 °C 13 °C 

Manitoba Hydro Place Dfb 3 °C -11°C -21 °C 26 °C 14°C 

Deutsche Messe AG 

Building* 

Cfb 8 3 °C -2 °C 22 °C 11 °C 

GSW Headquarters 

Tower* 

Cfb 9 °C 1 °C -3 °C 22 °C 13 °C 

30 St. Mary Axe Cfb 15°C 8 °C 3 °C 23 °C 14 °C 

Nya Vargbroskolan Dfb 5 °C -2°C -8 °C 21 °C 11 °C 

* Mindre pålitliga mätvärden 

4.5.3. Vind 

Vinddata har insamlats från spridda källor. Utförlig vindstatistik, specifik för den avsedda platsen, visade 

sig vara svårfunnen för de flesta orter där byggnadsobjekten är resta. Av de nationella meteorologiska 

institut som undersöktes för vindstatistik hittades endast avsedda mätvärden för Winnipeg från 

Meteorological Service of Canada (2010) och Storfors från SMHI (2006). Statistiken kan finnas även hos 

Met Office och Deutscher Wetterdienst (Tyskland), men dessa data lyckades inte finnas med dessa 

institutioners digitala verktyg. 

De mätstationer för data som har använts har valts efter närhetsprincip till referensobjektet. 

För samtliga platser fanns utförlig statistik tillgänglig via Windfinder (2014). Jämförande mellan denna 

källa och det nationella meteorologiska institutet i Kanada visades innehålla avvikelser för exempelvis 

storlekar på värden men påvisade liknande tendenser. Detta tros främst bero på antal mätserier, då 

mätplatserna ska vara desamma. Som exempel på detta innehåller Meteorological Service of Canadas 

(2010) mätningar serier från 1981 t.o.m. 2010 medan Windfinder (2014) endast har mätserier från 2008 

t.o.m. 2014. Även den rapport från SMHI som sammanställts av Alexandersson (2006) innehöll skillnader 

med avseende på längden på mätserien gentemot Windfinder (2014). Alexanderssons mätvärden för 

vindriktningar gäller exempelvis för mätserier mellan åren 1995-2004 (då värdena sägs gälla ”..för stationens 

mätperiod” och stationens (Daglösen) mätperiod i samma dokument anges till 1995-2004), medan 

Windfinders mätserie för orten endast sträcker sig mellan åren 2010-2014.  

Med anledning av dessa tveksamheter gällande källan för mätdata samt storleken på mätvärdena så har de 

referensobjekt där värden ej har kunnat erhållas från nationella väderinstitut markerats med kommentar i Tab. 

[4.23]. Detta då de anses vara mindre pålitliga.  

Funnen vindstatistik presenteras i Tab. [4.24]. Vindstyrkor redovisas av Windfinder (2014)  i hela knop. 

För att kunna särskilja resultaten från varandra har icke önskvärda avrundningar till värden med en 

decimal gjorts efter konvertering till meter per sekund (m/s). Vindriktningar har i fallet med Windfinder 

(2014) uppskattats med utgångspunkt i figurer (pilar). 

 

 

 

http://www.dwd.de/
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Tab. [4.23], Sammanställning källor för insamling av vinddata för referensobjekt 

Referensobjekt Källa Mätserieintervall 

KfW Westarkade * Windfinder (2014) 2000-2014 

Manitoba Hydro Place Meteorological Service of Canada (2010) 1981-2010 

Deautsche Messe AG Building* Windfinder (2014) 2000-2014 

GSW Headquarters Tower* Windfinder (2014) 2000-2014 

30 St. Mary Axe* Windfinder (2014) 2005-2014 

Nya Vargbroskolan Alexandersson (2006) 1995-2014 

* Mindre pålitliga mätvärden 

 

Tab. [4.24], Sammanställning vinddata för referensobjekt 

Beteckning Dominerande 

vindriktning 

över året 

Genomsnittlig 

årlig vindstyrka 

[m/s] 

Genomsn. 

vindstyrka, 

genomsn. 

kallaste månad 

[m/s] 

Genomsn. 

vindstyrka, 

genomsn.  

varmaste 

månad [m/s] 

Maximal 

genomsnittlig 

vindstyrka (per 

månad) [m/s] 

Minimal 

genomsnittlig 

vindstyrka (per 

månad) [m/s] 

KfW Westarkade * S-SV 3,6 4,1 4,1 4,6 3,6 

Manitoba Hydro Place S 4,8 4,8 4,1 5,1 4,1 

Deautsche Messe AG 

Building* 

V-NV 
4,6 5,1 4,6 5,1 4,6 

GSW Headquarters 

Tower * 

V 
4,1 4,6 4,6 5,1 4,1 

30 St. Mary Axe * V-SV 4,6 4,6 4,6 5,1 4,6 

Nya Vargbroskolan S 2,0 2,1 1,6 2,3 1,6 

* Mindre pålitliga mätvärden  

 

4.5.4. Solskenstimmar och globalstrålning 

Mätvärden för Genomsnittligt antal solskenstimmar/år har erhållits från samma källor som angivits för 

temperaturdata, se Tab. [4.21]. Källorna är respektive lands meteorologiska institut och anses sålunda som 

goda källor. För vargbroskolan användes därmed SMHI (2009b) för att finna statistiken. Samtliga värden 

har rundats av till närmaste hela 100-tal. Det största värden har markerats med grön och det lägsta med 

rött. 

Data för Genomsnittligt antal solskenstimmar (februari och augusti) och Globalstrålning per år för det platser där 

referensobjekten är placerade har samlats in med dataprogramvaran Meteonorm 7 (2015). Programvaran 

redovisar meteorologisk data för mätstationer på de orter som önskas. Sålunda är källmaterialet för 

statistisk för referensobjekten annorlunda än källmaterialet för de svenska städerna, presenterat i Kap. 

[4.2.4.]. Mätvärdena kommer från åren 1991-2010. Mätvärdena anses som tillförlitliga då World Energy 

Council (2013) redovisar statistik från programvaran i dess rapport. Även statistiken för Nya 

Vargbroskolan hämtades härifrån, trots att statistik från SMHI (2009b) hade kunnat användas. Detta för 

att vid en eventuell fördjupning vid ett senare tillfälle lättare kunna förhålla till en källas tillförlitlighet. 

Värdena för genomsnittligt antal solskenstimmar för februari resp. augusti månad har antecknats med okulär 

besiktning av diagram med markering för varje 1 h/dag. Diagrammen anses dock kunna avläsas med 

noggrannhet om 0,5 h/dag. Avläst värde har sedan multiplicerats och avrundats till närmast hela 10-tal. 

Globalstrålning per år har kunnat avläsas exakt med hela värden. Dock har de avrundats till hela 5-tal, för att 

få resultat jämförbara med värdena från SMHI (2009b). 
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Resultatet redovisas i Tab. [4.25]. De största värdena för respektive kolumn har markerats med grönt och 

de lägsta med rött. 

Tab. [4.25], Sammanställning av data för Solskenstimmar och Globalstrålning. 

Beteckning År, genomsnittligt antal 
solskenstimmar/år [h/år] 

Februari, genomsnittligt 
antal solskenstimmar 
[h/månad] 

Augusti, genomsnittligt 
antal solskenstimmar 
[h/månad] 

Globalstrålning per år 
[kWh/m2/år] 

KfW Westarkade  1600 90 220 1035 

Manitoba Hydro 
Place 

2400 170 310 1375 

Deautsche Messe 
AG Building 

1500 90 220 975 

GSW 
Headquarters 
Tower 

1600 170 260 1300 

30 St. Mary Axe 1900 80 200 985 

Nya 
Vargbroskolan 

1500 90 210 985 

 

4.6. Formfaktorer 

4.6.1. Inledning 

Med anledning av den stora spridningen av olika hybridventilationslösningar så finns det stora 

begränsningar i att finna generella regler för hur en byggnad med sådan ventilationsteknik bör utformas. 

Detta är bl.a. avhängigt på ambitionen med projektet, platsens förutsättningar och ekonomiska resurser.  

Byggnadens storlek och form påverkar i stor utsträckning systemets prestanda, såsom påvisat i Kap. 

[4.3.3]. Sålunda är det viktigt att studera byggnadernas utformning för att fullt förstå 

ventilationsmetoderna som tillämpas i byggnader. I synnerhet där naturliga ventilationsprinciper tillämpas, 

såsom hybridventilationssystem.  

4.6.2. Naturlig ventilation 

Olika platser innebär skillnader i förutsättningar utifrån de geografiska klimatfaktorerna. 

Förutsättningarna för ett framgångsrikt hybridventilationssystem beror på hur man använder de naturliga 

drivkrafterna. Vidare bör man inse att hybridventilationslösningar är skräddarsydda för ett visst projekt 

(Heiselberg, 2002). Detta åskådningssätt medför att de förhållningsregler som används vid utformning av byggnader med 

naturlig ventilation, även bör eftersträvas för hybridventilation. Resterande ventilationskrav kan vid behov 

(säsongsvis eller konstant) sedan lösas med mekanisk assistans 

Ett för projektet optimerat förhållningssätt till förutsättningarna medför olika lösningar av 

hybridventilationssystem. De byggnader som har studerats signalerar i slutändan att systemlösningarna är 

beroende av projektets förutsättningar. 

4.6.3. Komponenters påverkan 

Många byggnadsprojekt med hybridventilationslösningar använder en eller flera tekniska 

nyckelkomponenter för att tillgodose till exempel behovet av till- eller frånluftflöde i byggnaden. Dessa 

komponenter kan medföra att byggnadsvolymens omfattning påverkas, i höjdled och i vertikalled. 

4.6.4. Byggnadsvolymer 

De referensobjekt som undersökts, både de som tas upp under Kap. [3.8] och de som sållades bort i den 

föreliggande urvalsprocessen, uppvisar en stor variation i både volym, yta och materialval. För de 

undersökta referensobjekten saknas tyvärr specifika uppgifter om byggnadsvolymer. 
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De byggda objekt som innefattas i studien av Heiselberg (2002) påvisar en stor varians av 

byggnadsvolymer och antal våningsplan. Samtliga byggnaders ventilationssystem benämns som 

hybridventilationssystem, men med brett spektrum av varierande systemlösningar. Byggnadsvolymerna 

redovisas i Tab. [3.28] från studien. 

Tab. [4.26], Byggnadsvolymer för projekt i studie av IEA (International Energy Agency) (Heiselberg, 2002)

 

 

4.6.5. Referensobjekt 

Flera av de objekt som har valt ut som referensobjekt har sitt ursprung i boken Natural Ventilation in 

High-Rise Office Buildings (Wood et Salib, 2013). Av bokens titel att döma antas författaren ha gjorts ett 

urval med byggnader som är byggda just på höjden. Detta bör tas hänsyn till. Vidare ska nämnas att 

referensobjekt med annan byggnadsform tidigare har sållats bort i den egna urvalsprocessen. 

Sammanställningen i Tab. [4.27] har bestämts utifrån okulär besiktning av bilder och scheman som sedan 

tolkats med egna ord. 

Tab. [4.27], Sammanställning av referensobjekt utifrån byggnadsformer 

Beteckning Höjd Antal 

våningar 

Form i vertikalled Form i horisontalled Antal 

Byggnadsvolymer 

KfW Westarkade 56 14 Lodrät fasad Organiskt kurvad fasad 1 

Manitoba Hydro Place 115 22 Lodrät fasad Oregelbunden, vinkelrät, fasad   1 

Deautsche Messe AG Building 82 20 Lodrät fasad Regelbunden, vinkelrät, fasad 1 

GSW Headquarters Tower 82 23 Lodrät fasad Kurvad och vinkelrät (blandat) 

fasad 

1 

30 St. Mary Axe 180 42 Kurvad fasad Cirkulärt kurvad fasad 1 

Nya Vargbroskolan 9 2 Lodrät fasad Oregelbunden, vinkelrät fasad 1 
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4.6.6. Interiör 

Invändiga mått 

Nedan anges tumregler vid måttsättning på invändiga rumsenheter med naturlig ventilation. Måtten antas 

vara användbara som utgångspunkt för hybridventilation, där naturliga principer används som 

utgångspunkt. 

De invändiga dimensionerna på våningsplanen vid planering naturlig ventilation (och i förlängningen 

hybridventilation) skiljer sig åt beroende på vilket ventilationsstrategi som brukas vid till- och 

frånluftsflöden. De olika strategierna finns beskrivna i Kap. [3.2.6]. Beroende på vilken strategi som 

används bör de invändiga rumsliga förhållandena se olika ut.  

Måttförhållanden anges av CIBSE (2005) enligt Fig. [4.28]. Dessa har sammanställts i Tab. [4.28]. Samma 

mått anges även av Wood et Salib (2013).  

Utöver dessa tumregler för utformning antas bl.a. typen av fasadsystem som öppningarna befinner sig i 

samt karaktären och storleken på dessa inverka på tilluftsflödet genom fasaden. 

 

Fig. [4.28], Höjd/djup-förhållande för invändiga dimensioner med naturlig ventilation utifrån olika ventilationsstrategier. Enkelsidig, enkelsidig 

med dubbla öppningar och genomgående ventilation (i fallande ordning) (CIBSE, 2005) 

 

Tab. [4.28], Tabellerade värden för rekommenderade dimensionsförhållanden utifrån olika ventilationstrategier (CIBSE, 2005) 

Ventilationsstrategi Höjd (H) Djup (W) Kommentar Exempel 

Enkelsidig, enkel 
öppn. 

H W < 2H - H =2,40 m 
W < 4,80 

Enkelsidig, tvådelad 
öppn. 

H W < 2,5 H Avstånd mellan 
öppningar i 
höjdled ca 1,5 
m* 

H =2,40 m 
W < 6 m 

Genomgående H W < 5 H - H = 2,40 m 
W < 12 m 

Ventilationsschakt - - - - 
 

Gällande de invändiga måtten anger Heiselberg (2002) att rumshöjder > 3m och rumsdjup < 6m är 

förhållningsvärden för att öka chansen för att projektera en byggnad med ett framgångsrikt hybridventilationssystem. 

4.6.7. Byggnadsytor Norge 

Med anledning av att byggs många byggnader med Hybridventilationssystem i Norge och att klimatet till 

stora delar liknar det som finns i Sverige, så kan tendenserna i grannlandet vara av vikt att undersöka. Både 

för Nordens och i förlängningen Sveriges eventuella utveckling med avseende på byggnadsytor. 

Tendensen för norsk byggnaden med byggnadsintegrerad ventilation är de senaste åren att det byggs allt större 

projekt, med avseende på total BTA (Dokka et al, 2003). Som det framgår av Fig. [4.29] så är de största 

pågående byggnadsprojekten nästan dubbelt så stora sätt till ytan.  
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Fig. [4.29], Ytor (BTA) för byggda respektive pågående projekt, vid tidpunkten för skrivandet, med byggnadsintegrerad 

ventilation(/hybridventilation) i Norge (Dokka et al, 2003) 

4.7. Energi 

4.7.1. Inledning 

Hur den totala energianvändningen för en byggnad ser ut beror på många olika parametrar. Typ av 

verksamhet, byggnadens uppvärmningsbehov och belysningskrav är bara ett fåtal exempel på faktorer som 

inverkar. Vidare finns en särskiljning på vilken typ av energi som används för olika processer; om det är 

elenergi eller värmeenergi. Beroende på hur ventilationssystemet är utformat så påverkar det de olika 

energislagen olika mycket, även om målet är att skapa en behaglig och kvalitativ inomhusmiljö. 

Då funktionen hos naturlig ventilation är till stor del avhängig på termiska drivkrafter så krävs det 

värmetransporter i luften för att ventilationen ska fungera. När den varma luften stiger så skapas 

undertryck i strukturen som tillåter och möjliggör för ny tilluft att flöda in i byggnaden. Detta kräver att 

varm frånluft tillåts röras genom och från byggnaden. För naturlig ventilation ska existera krävs sålunda 

tillförsel av värme till luften, oavsett vilken värmekälla som används. 

Mekanisk ventilation är i sin generella och allmänna konfiguration inte beroende av värmerörelser i 

luftmediet för att ventilera byggnaden. Istället används elenergi för att driva komponenter som skapar 

dessa lufttransporter på konstgjord väg. Effekten av denna ventilationsteknik är generellt mindre 

värmeförluster, då värmeväxlare kan användas för att tillvarata (vissa delar av) värmeenergin som används 

till att förvärma ny tilluft. Istället åtgår elektrisk energi för att driva komponenter, såsom exempelvis 

fläktar och spjäll. 

4.7.2. Energistrategi 

Vid projektering med byggnadsintegrerade lösningar, där hybridventilation är ett exempel på en sådan 

lösning, föreslår Dokka et al (2003) att modellen enligt Fig. [4.30] ska användas för att minimera 

användningen av energi. Modellen behandlar hur byggnadens systemlösning som helhet (uppvärmning, 

kylning, belysning och ventilation) ska tillgodoses för minimerad energianvändning. Synsättet anses även 

kunna appliceras på metodiken för projektering med hybridventilation. 
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Fig. [4.30], Metodik vid projektering med byggnadsintegrerade lösningar (Dokka et al, 2003) 

4.7.3. Energityper Lokaler 

Då definitionen av hybridventilation (se Kap. [3.4.1]) är att dessa system brukar både naturlig och 

mekanisk ventilation, så blir förhållningssättet till energityperna annorlunda gentemot om de undersöks 

som separata ventilationsmetoder. Genom att teoretiskt optimera användande av naturlig ventilation och 

använda mekanisk ventilation för att säkerställa driftkvalitet så måste användandet av el- och värmeenergi 

betraktas annorlunda. Ett delsyfte med hybridsystem är att samspela naturlig och mekanisk ventilation, för en totalt sett 

lägre energiförbrukning. Bägge energislag måste sålunda beaktas när båda systemslag ska möjliggöras. 

Med anledning av inomhusluftens viktiga roll som energibärande medium i byggnaderna gör att 

ventilationssystemens specifika energianvändning går ofta hand i hand med byggnadens specifika 

värmeanvändning. Detta gör att den energiåtgång som berör ventilation och uppvärmning ofta är svåra att 

separera. Detta är än svårare för hybridventilationssystem, då exempelvis förvärmning av tilluft används 

som faktor för att påverka byggnadens luftomsättning. 

Fjärrvärmeanvändningen för svenska län behandlas utifrån de orter som har undersökts i kapitel om 

temperatur och vind. Statistik från SCB (2008), redovisad i Tab. [4.29], visar att fjärrvärme är den 

vanligaste uppvärmningskällan för lokaler i Sverige, med elvärmeuppvärmning på andra plats. Därmed 

anses utvecklingen för fjärrvärmeanvändningen vara av vikt för hybridventilationens möjligheter på den 

svenska marknaden med anledning av ventilationsteknikens funktionellt nära verkansutbyte mellan värme och 

(naturlig) ventilation. Statistiken gäller endast t.o.m. 2008, men med anledning av de stabila värden som 

redovisas för fjärrvärme så antas utvecklingen ha fortsatt i liknande takt. 

Tab. [4.29], Energianvändning för lokaler i Sverige efter energikälla och år (urval av statistik) (SCB, 2008) 

 Oljeeldning, 
[1000-tals m3] 

Fjärrvärme, 
[GWh] 

Elvärme inkl. 
värmepump 
[GWh] 

Naturgas 
[GWh] 

Flis/spån 
[GWh] 

Pellets 
[GWh] 

Ved 
[GWh] 

Övrigt 
[GWh] 

1998 365 12 158 4 008 386 .. .. .. 117 

1999 336 12 175 3 344 500 .. .. .. 347 

2000 346 12 335 3 797 328 .. .. .. 286 

2001 309 12 377 3 459 523 .. .. .. 801 

2002 252 12 251 3 329 490 .. .. .. 414 

2003 258 13 021 3 420 539 .. .. .. 472 

2004 238 13 266 3 729 326 .. .. .. 711 

2005 170 13 329 3 130 537 .. 239 92 504 

2006 134 12 160 3 381 391 110 367 18 156 

2007 126 12 910 2 830 376 103 450 30 73 
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2008 74 12 756 2 371 320 91 387 21 51 

 

4.7.4. Fördelning elenergi 

Kontorsbyggnader i Sverige använder elenergi dels för att driva husets funktioner (värme, kyla, ventilation) 

och dels för att driva de verktyg som krävs för att specifikt kunna utföra den verksamhet som byggnaden 

inhyser (såsom exempelvis datorer, lampor, testutrustning). Dessa energianvändningsområden omnämns 

hädanefter som fastighetsel respektive verksamhetsel.  

Energimyndigheten (2007) uppger att verksamhetselen står för 53 % av den totala elanvändningen och 

fastighetselen för resterande 47 % av de undersökta kontorshusen i Sverige. Energimyndigheten redovisar 

också statistiken mer specifikt uppdelad i olika områden. Detta framgår av Fig. [4.31], där elenergi använd 

för direkt uppvärmning (elvärme) är borträknad för att minimera inverkan av denna energikategori på 

ventilationssystemet. Statistiken visar att av kontorshusen elenergiåtgång så åtgår 18 % direkt till drift av 

fläktsystem. En siffra som jämförbart motsvarar nästan samma elanvändning som för kylmaskiner och 

övrig fastighetsel sammantaget. 

 

Fig. [4.31], Fördelning av elenergi över användningsområden för en kontorsbyggnad. Elenergi för uppvärmning exkluderat (Energimyndigheten, 

2007) 

 

Analys av de siffror som uppges av Energimyndigheten (2007), men med verksamhetselen uträknad, ger 

fördelning av elenergiåtgång enligt Tab. [4.30]. Med elvärme inräknat står fläktar för 29,1 % av den totala 

elenergiförbrukningen. Om elvärme räknas bort från sammanhanget blir andelen istället 33,4 %. 

Tab. [4.30], Sammanställning, fördelning elenergi verksamhetsel utifrån siffror från Energimyndigheten (2007) 

Fördelning av elanvändning, 
Verksamhetsel 

Medel för samtliga byggnader [kWh/m
2
]  Andel 

Fläktar 17,9 29,1 % 

Elvärme och värmepumpar 6,5 10,8 % 

Övrig fastighetsel 9,5 15,8 % 

Pumpar 5,5 9,2 % 

El-kondensatorkylare 0,8 1,3 % 

Hiss 0,7 1,2 % 

Cirkulationsfläktar 2,6 4,3 % 

Kylmaskiner 10,6 17,6 
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Tendens elenergi 

Tendensen för elanvändningen på kontor, lager och liknande i Sverige har tydligt pekat uppåt de senaste 

åren. Detta kan ses i Tab. [4.31] med mätdata från SCB (2012). Anledningen till denna ökning antas bestå 

av många olika parametrar, såsom ökat teknikberoende och mekaniska effektiviseringar på arbetsplatserna. 

Siffrorna utelämnar information om huruvida ventilationssystemens roll i energiförbrukningen har blivit 

större eller lägre över åren, utan endast en ökad att den totala elförbrukningen för lokaltyperna har ökat.  

Tab. [4.31], Elanvändningen i Sverige för kontor, lager o.d., åren 2008-2012 (SCB, 2012) 

Elanvändningen i Sverige 

År 2008 2009 2010 2011 2012 Utveckling 

Elanvändning [GWh] 113 131 165 208 197 +74% 

 

Tendens fjärrvärme 

De län vars fjärrvärmeproduktion redovisas i Tab. [4.32] har gjorts med urvalet enligt det som beskrivs i 

för temperaturer och vinddata enligt Kap. [1.4]. Statistiken härrör från SCBb (2012). 

Statistiken gäller fjärrvärmeproduktionen är för hela länen. Produktionen av fjärrvärme antas vara 

densamma som den slutgiltiga konsumtionen med anledning av att en liten andel värmeenergi antas lagras 

i exempelvis bergvärmesystem. Siffrorna förtäljer inte hur stor andel av värmeenergin som åtgår för att 

värma upp kontorsmiljön 

Tab. [4.32], Fjärrvärmeproduktion i Sverige efter län för åren 2009-2012 (SCBb, 2012) 

Fjärrvärmeproduktion i Sverige [MWh] 

Län 2009 2010 2011 2012 Utveckling 

Stockholms län 12503458 14587183 12323644 13593599 +8,7 % 

Västra Götalands län 7069332 8362379 - 7979577 +12,9 % 

Skåne län - - 6558596 - - 

Uppsala län 2436535 2804032 2694185 2609516 +7,1 % 

Västerbottens län - 2312084 1863979 2040151 -11,7 % 

 

4.7.5. Energianvändning Lokaler 

SCBc (2012) redovisar i rapporten årlig statistik för genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av 

lokaler utslaget per kvadratmeter, utifrån olika energislag. För 2010 (som är de senaste redovisade siffrorna) 

såg statistiken ut enligt Tab. [4.33] nedan.  

Tab. [4.33], Genomsnittlig energianvändning per m2 uppvärmd yta för lokaler efter uppvärmningssätt (SCBc, 2012) 

År Egen oljepanna 

[liter olja] 

Fjärrvärme 

[kWh] 

Elvärme [kWh] Annan 

panncentral [kWh] 

2010 14,9 148 140 - 
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4.7.6. Energianvändning Referensobjekt 

Informationen om hur mycket energi de undersökta referensobjekten använder är hämtade från sekundära 

källor och materialet som finns tillgängligt är en begränsande faktor. Likaså anses siffrorna vara av 

varierande tillförlitlighet då flera av uppgifterna endast är kalkylerade värden, och därmed inte uppmätta 

efter det att byggnaden har färdigställts. Försök har gjorts att inhämta information från källor där uppgifter 

har varit tveksamma/innehållit bristfällig fakta. De objekt där informationen har varit allt för bristfällig har 

inte redovisats alls. Detta har inneburit att endast KfW Westarkade, Manitoba Hydro Place och Vargbroskolan 

behandlas. 

Med anledning av svårigheterna att ställa upp information i tabell har varje objekt ställts upp enskilt i syfte 

att noga utreda omständigheterna för objektet. 

Energiuppgifter rörande byggnadens totala energikonsumtion anses till stor del bero på 

ventilationssystemets konfiguration, och anses därför relevanta att redovisa även då specifik energiåtgång 

för ventilationssystemet ej finns att tillgå. 

KfW Westarkade 

Energiinformation för KfW Westarkade är sammanställd utifrån källmaterial från Wood et Salib (2013), 

CTBUH (2011) och Meyer (2011). Konsultfirman ansvarig för energikonceptet för byggnaden, Transsolar, 

har efterfrågats och undersökts för mer information specifikt för energiförbrukning, utan framgång. 

Samtliga siffror är beräknade värden, då uppmätta värden ej har hittats. 

KfW Westarkade uppges ha en beräknad energiförbrukning av köpt energi, d.v.s. energi som har tillförts 

byggnaden, på 75 kWh/m2 (Meyer 2011) per år, utslaget på BTA.  Wood et Salib (2013) uppger vidare att 

ca 50 kWh/m2 åtgår för uppvärmning och kylning av byggnaden per år. Detta medför att värme/kyla står 

för ca 67 % att den totala energiåtgången. Övrig energi antas därmed vara elenergi som åtgår till att driva 

andra processer i byggnaden. Oklarheter råder om dessa siffror gäller för helt överensstämmande delar av 

byggnader, men då värdena gäller för energiförbrukning per ytenhet antas de ge en förhållandevis ärlig 

bild. Vidare uppger CBTUH (2011) att byggnaden är beräknad att förbruka mindre än 90 kWh/m2 i 

primärenergi. Detta innebär en förlust av 15 kWh/m2 i leden från primär energiresurs till faktisk 

energikonsumtion. Närmare specificering av energifördelning framgår ej från källor. 

Byggnaden har en uppskattad beräknad energiförbrukning för uppvärmning och kylning av byggnaden 

som motsvarar 16 % av en typisk tysk kontorsbyggnad (Wood et Salib, 2013). Försök har gjorts att finna 

källmaterial till denna uppgift utan framgång. 

Manitoba Hydro Place 

Energiinformationen för Manitoba Hydro Place har sammanställt utifrån källmaterial från Wood et Salib 

(2013), Manitoba Hydro (oklart publiceringsdatum), KPMB et al (2009), Transsolar (2009) och KPMB 

(2009). De fyra sistnämnda har ett intresse/har varit delaktiga i byggnaden som kan tänkas inverka på 

uppgifterna. Byggnaden är certifierad med LEED Platinum, som är den högsta klassificeringen som 

utnämns av LEED. 

Den kalkylerade totala energikonsumtionen för MHP med avseende på primär energi uppges av Transsolar 

(2009) till 140 kWh/m2 sett över ett verksamhetsår. Den faktiska energikonsumtionen för att driva 

byggnaden, eller den köpta energin, uppges av KPMB et al (2009) vara beräknad till 88 kWh/m2/år medan 

Manitoba Hydro (oklart publiceringsdatum) uppger energikonsumtionen att vara beräknad till under 85 

kWh/m2/år.  Detta medför en förlust av ca 55 kWh/m2/år i ledet från primär till sekundär energi (den 

energi som faktiskt åtgår för drift). Den uppmätta energiåtgången för uppvärmning och kylning av 

byggnaden anges av Wood et Salib (2013) uppgå till 39 kWh/m2/år.  Detta sammantaget medför att 

uppvärmning och kylning står för ca 44-46 % av energikonsumtionen. KPMB (2009) uppger att ett 
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genomsnittligt kontorsutrymme i Manitoba använder 495 kWh/m2/år i driftenergi och att byggnadsregler 

för nybyggande av kontorsfastigheter i Manitoba uppgår till 260 kWh/m2/år. Detta innebär en 

energibesparing på 83 % gentemot genomsnittet och 67 % gentemot (då gällande) byggregler. 

Wood et Salib (2013) uppger att MHP har en uppmätt besparing i uppvärmnings- och kylningsenergi på 

73% på grund av dess hybridventilationssystem gentemot byggnader i Manitoba med enbart traditionellt 

mekaniskt ventilationssystem. Referenser oklara. 

Vargbroskolan 

Energiinformation för Vargbroskolan har sammanställts utifrån källmaterial från Beiron (2010), 

Andersson et al (2010) och Nihlén (2010). Samtliga källor är omfattande och uppger stora mängder 

information om byggnaden. Värt att notera att byggnaden ej är ett kontorshus. Samtliga värden är 

uppmätta. 

Den totala mängd köpt energi för vargbroskolan uppgår till 59,6 kWh/m2 och år. I detta består 35 

kWh/m2 av köpt fjärrvärme och 24,6 kWh/m2 av elenergi där merparten (19,0 kWh/m2) åtgår till 

invändig belysning. Skolan är utrustad med solceller som producerar 3,8 kWh/m2 per år. Sammantaget 

resulterar detta i en specifik energianvändning på 35,4 kWh/m2. (Beiron, 2010). 

Då Storfors kommun återfinns i gränsdragningen för klimatzon II och III, så motsvarar detta en 

energianvändning på 61-67 % av det gällande BBR-kravet för lokaler. 

4.7.7. Danmark 

Hybridventilation är i Danmark ett bredare och mer etablerat begrepp än i Sverige. Sålunda finns fler 

byggda objekt med ventilationssystem omnämnda som hybridventilationssystem. I förlängningen innebär 

detta att mer information i ämnet finns att tillgå. I en studie utförd av Aggerholm et al (2008) för Aalborg 

Universitet och Statens Byggeforskningsinstitut har hybridventilation i kontors- och institutionslokaler 

utvärderats.  Studien har haft fokus på att utvärdera ”..ventilationsunderstödd naturlig ventilation” och ”naturlig 

och mekanisk ventilation”. Refererat till hybridventilationsprinciperna innebär detta Princip 2 respektive Princip 

1. 

4.7.7.1. Jämförelse ventilationssystem Danmark 

I studien av Aggerholm et al (2008) redovisas jämförelser gjorda för energiförbrukningen i en typisk (dansk) 

kontorsbyggnad utifrån olika ventilationslösningar. Tab. [4.34] visar denna jämförelse gjord med fjärrvärme 

som uppvärmningsmetod. Värmen finns sålunda med i kalkylen, men har fixerats vid en viss värmekälla. 

Markerat med grönt är ventilationssystem med naturlig och mekanisk ventilation, Princip 1, utifrån 

uppsatta parametrar. Tabellen visar för hybridventilationssystemet lägst totala siffror för både 

energiförbrukning, energikostnad och utsläpp av CO2. Balanserad mekanisk ventilation visar på de näst 

bästa resultaten över hela tabellen.  
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Tab. [4.34], Energiförbrukning typiskt kontorshus med fjärrvärme som värmekälla (Aggerholm et al, 2008) 

 

 

4.7.8. Energibesparing Hybridventilationssystem 

Som del i den studie som utfördes av Heiselberg (2002) för IEA gjordes sammanställningar av de 

referensobjekt som ingick i det ursprungliga pilotprojektet. Byggnaderna som har sammanställts nyttjar 

olikt utformade ventilationslösningar, men har ändå tabellerats för jämförelse i Tab. [4.35]. Siffrorna visar 

den procentuella energiförbrukningen gentemot jämförbara referensbyggnader i respektive land. Specifika 

uppgifter hur denna jämförelse ser ut framgår ej.  

Den mest framträdande och relevanta siffrorna anses vara Tångaskolan i Sverige, där den totala 

energianvändningen endast är 58 % av jämförbara byggnader. Detta med endast 2% av den fläktenergi 

som jämförbara byggnader använder. En stor del av detta anger Sandberg et al (2007), som i detalj 

behandlar just den byggnaden, bero på den utbredda användningen av naturlig ventilation och de 

solskorstenar som byggnaden använder för att förstärka självdraget. De kontorsbyggnader som redovisas i 

tabellen upp mer spridda resultat. Det objekt som är placerat i ett nordiskt klimat, B&O Headquarters, 

redovisar nedsatt energianvändning för fläktar, men ett stort energibehov. 

Tab. [4.35], Procentuella energiförändringar för objekt i studie av IEA, tabellerat efter energifördelning (Heiselberg, 2002) 
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4.8. Ekonomi 

4.8.1. Drift 

Elenergipriser 

Energipriserna för näringsverksamhet med tillvidareprisavtal, indelat efter år, redovisas nedan i Tab. [4.36] 

Priserna visar en uppåtgående trend för energipriserna. Från 2003 till 2013 har medelvärdet per kWh i 

Sverige ökat med 57 %. 

Tab. [4.36], Prisutveckling på elenergi i Sverige, för Näringsverksamhet (SCBb, 2013) 

Medelvärde tillvidareprisavtal, näringsverksamhet, pris per kWh, öre (exklusive skatter) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pris 43,6 46,7 38,3 44,1 65,3 60,9 78,3 65,8 86,8 75,7 68,5 

 

Fjärrvärmepriser 

Statistisk gäller för större flerfamiljshus i Sverige. Statistik för lokaler/kontor/näringsverksamhet eller 

dylikt lyckades inte hittas. Procentuell prisutveckling av statistiken, mellan det första och det sista 

redovisade värdet i Tab. [4.37], har sammanställts i Tab. [4.38]. 

Tab. [4.37], Prisutveckling på fjärrvärme i Sverige, för större flerfamiljshus (Svensk Fjärrvärme, 2014) 

Fjärrvärmepriser Större flerfamiljshus, öre/kWh inkl. moms, 2004-2014  

Kommun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Göteborg  -  - -  59,31 63,00 63,00 54,00 65,00 63,15 64,00 66,23 

Malmö 64,00 65,00 66,00 - 68,00  - 72,00 74,00 77,00 78,75 80,64 

Stockholm  - -   - -  75,00 79,00 -  81,27 85,24 87,00 87,00 

Storfors 58,13  - 63,50 73,75 81,25 81,25 85,00 89,25 92,00 93,75 93,00 

Umeå 47,00 51,64 53,24 57,50 62,28 66,00 68,63 71,21 73,70 75,00 76,00 

 

 

Tab. [4.38], Procentuell prisutveckling av värden i Tab. [3.39] 

Kommun Prisutveckling 

Göteborg +11,6 % 

Malmö +26,0 % 

Stockholm +16,0 % 

Storfors +60,0 % 

Umeå +61,7 % 
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4.8.2. Byggnadskostnader 

Baserat på de siffror som presenteras i projektet utfört av IEA kan en hybridventilationssystemets kostnad 

uppskattas till 20-25 % av den totala byggnadskostnaden (Heiselberg 2002). När jämförelser mellan 

hybridventilationssystem och mekaniska ventilationssystem göras med livscykelanalyser (LCC-analyser) 

och inte baserat på initiala kostnader (såsom projektering och installation). Detta med anledning av hur 

utformningsprocessen skiljer sig och den skillnad som detta innebär i investerings-, drifts- och 

underhållskostnader. 

Referensobjekt 

Kostnader för uppresande av de referensobjekt med hybridventilationssystem som undersökts i arbetet 

redovisas utifrån de uppgifter som har återfunnits i diverse källor. Då hybridventilationssystemet i samtliga 

fall har haft en central roll i resandet av byggnaden, i och med byggnadsintegrerad projektering av huset, 

så antas ventilationslösningen vara en stor bidragande orsak till den slutgiltiga summan. För med 

konventionella mekaniska system, antas inte utvecklingen av ett fungerande ventilationssystem bidra med 

samma belastning på den slutgiltiga byggnadskostnaden. Med anledning av dessa resonemang antas 

byggnadskostnaderna i relativt stor utsträckning kunna kopplas till ventilationssystemet.  

Byggnadskostnaden är den totala byggnadskostnaden. I de fall då flera källor uppger kostnader, och 

differensen mellan dessa är mindre, anges medelpriset av källorna. Skillnader antas dels bero på 

valutakonverteringar utförda av de som sammanställt informationen i källorna och den tid som flutit 

emellan. För att få jämförbara kostnader anges här priserna i SEK, efter dagsaktuell kurs. Informationen 

har sammanställts i Tab. [4.39]. 

Tab. [4.39], Jämförelse byggnadskostnader och ytor 

Beteckning Byggnadskost

nad [kr] 

Area, BTA 

[km2] 

Kvadratmeterpri

s [kr/m2] 

Källa 

KfW Westarkade 870 000 000 39 000 22 300 UiA (2011) 

Manitoba Hydro Place 1 870 000 000 64 800 28 900 KPMB et al (2009), UiA (2011), 

Manitoba Hydro (oklart 

publiceringsdatum) 

Deautsche Messe AG Building - - - - 

GSW Headquarters Tower - - - - 

30 St. Mary Axe 2 610 000 000 76 600 34 100 Skyscraper news (2006) 

Nya Vargbroskolan 70 000 000 - 17 400* Beiron (2010) 

* Kvadratmeterpris beräknat för BRA. Därmed högre summa än om beräknat på BTA. 

 

Pilotprojekt IEA 

De objekt med hybridventilationslösningar som ingick i sammanställningen utförd av Van Der Aa (2002) 

för IEA (och som används i arbete av Heiselberg (2002)) redovisas utifrån total byggnadskostnad i Fig. 

[4.32]. I Fig. [4.33] återfinns värdena för kostnader isolerade för kostnaden av installationer. För objekt där 

värden ej redovisas antas detta bero på bristfälliga kalkyleringsmöjligheter med anledning av byggnadens 

natur, då inget annat redovisas. 

De kostnader som presenteras för referensbyggnader är kalkylerade kostnader för byggnaden om den haft 

helt mekanisk ventilation. Dessa värden är beräknade med maximal och minimal kostnad, och beror på 
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systemlösningens komplexitet utifrån standardformler gällande för respektive land. De uppges av Van der 

Aa (2002) bero på bland annat ”klimatskillnader, regelverk och arbetskostnader” (egen översättning). 

Diagrammen visar totala byggnadskostnader där merparten av projekten ligger inom intervallen för 

maximal och minimal kostnad. Endast ett projekt (I Guzzini Illuminazione) ligger utanför intervallet, och 

överstiger således kostnaden för en referensbyggnad i landet. 

För installationskostnaderna ligger byggnaderna med hybridventilationslösningarna mer frekvent utanför 

intervallet, överstigandes de maximala kostnaderna för en referensbyggnad i landet.  

 

Fig. [4.32], Total byggnadskostnad för objekt i studie av Van der Aa (2002) 

 

Fig. [4.33], Total installationskostnad för objekt i studie av Van der Aa (2002) 
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Vid tidpunkten för Van Der Aa:s (2002) sammanställning hade de flesta projekt färdigställts så pass 

nyligen att deras energiprestationer ej ännu hade hunnit mätas. Av denna anledning finns endast 

energistatistik för fyra av de studerade objekten att tillgå; Fujita Technology Center (Atsugi, Japan), Meiji 

University (Tokyo, Japan), Berthold Brecht-skolan (Dresden, Tyskland) och Wilkinson Building (Sydney, 

Australien). De uppmätta energivärdena och kostnaderna för byggnaderna redovisas i Tab. [4.40].  

Energivärdena innefattar drift av anläggningar för värme, kylning belysning, pumpar, fläktar och 

luftfuktare. Priserna antas baseras på de lokalt gällande energipriserna (de rapporterade priserna) då inget 

annat antas. De har konverterats till SEK med anledning av högre jämförbarhet. Yta antas vara BRA, då 

författaren använder termen Total Floor Area (inget annat anges). Mängden energi som byggnaderna 

använder finns ej definierad i exakta siffor utan redovisas av Van Der Aa (2002) i pris/yta. 

Tab. [4.40], Golvytor, Volymer och Energikostnader för objekt, sammanställda av Van Der Aa (2002) 

Beteckning Fujita Technology 
Center 

Meiji University Berthold Brecht Wilkinson 
Building 

Golvyta [m2] 24 148 59 011 5 230 430 

Volym [m3] 170 000 256 697 21 225 1 290 

Energikostnader 
[SEK/m2]* 

240 145 80 65 

* Datumets värde för valutakonvertering 
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5. ANALYS 

5.1. Definition Hybridventilation 

Utifrån den information som tar studerats och tagits del av under arbetets gång, så har en egen definition 

av uttrycket Hybridventilation utformats. Detta gör inte de andra definitionerna mindre sanna men dessa 

behandlar som oftast energidelen av ventilationssystemet separat. Då energifaktorn (kopplat till miljö och 

ekonomi) tenderar att bli en allt viktigare aspekt i byggnadsprojekt, så ansågs det att denna faktor behöver 

sättas in i definitionen. Definitionen är inte komplett men den vinklar definitionen i en annan riktning. 

Hybridventilation är: 

Naturliga ventilationsprinciper kombinerade med effektförstärkande komponenter av naturlig (passiv) och/eller mekanisk 

(aktiv) karaktär för ett reglerbart och effektivt ventilationssystem som skapas med avsikten att minimera behovet av mängd 

tillförd sekundär energi för att skapa tillräckliga inomhusmiljöer, året runt. 

5.2. Regler och bestämmelser 

De regler och allmänna råd som har studerats anses vara tillräckliga för att inbegripa de svenska nationella 

bestämmelserna för ventilation utifrån de avgränsningar som sattes upp i de inledande delarna. Däremot 

ska det sägas att de avgränsade delarna för bestämmelser fortfarande kan påverka de parametrar som 

behandlats i arbetet. 

Utifrån de texter som har studerats så hittas inga hinder i svenska bestämmelser som direkt utesluter 

appliceringen av hybridventilationssystem på svenska kontorshus. Beroende på utbredning/tillämpning av 

naturlig respektive mekanisk ventilation är det dock viktigt att beakta bestämmelser gällande bägge dessa. 

5.3. Geografiska förutsättningar 

Analyser har sammanställts i underrubrikerna Temperaturer, Vind och Solstrålning.  

För att sammanställa resultaten utifrån de geografiska förutsättningarna så har resultaten från Kap. [4.3] 

(Geografiska förutsättningar) och de delkapitel under Kap. [4] där referensobjekten behandlats jämförts i syfte 

att hitta samband. Resultatet påvisar en stor spridning av klimatförutsättningar för referensobjekten, både 

gällande temperatur- vind- och solstrålningsmässigt. Sammantaget visar de olika mätvärdena för platserna 

att hybridventilationssystemen kan verka effektivt i en mängd olika miljöer och att tekniken sålunda borde 

kunna appliceras på de svenska orter som undersökts. Om extremvärden plockas från de olika 

referensobjektens orter, så hamnar Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå inom dessa värden. Det 

klimat som finns i Winnipeg är ett bra exempel på att hybridventilationstekniken är applicerbar även i, 

(relativt sett) extrema klimatförhållanden. Sålunda bör ett väl projekterat system, med rätt avvägd och 

utvald teknik, även kunna fungera i ett Nordiskt klimat. 

5.3.1. Temperaturer 

Dagsmedeltemperaturerna i Sverige indikerar att det finns anledning till att ta hänsyn till vart i landet som 

kontorsbyggnaden planeras, i de fall då de termiska drivkrafterna önskas nyttjas på ett så effektivt sätt som 

möjligt vid val av hybridventilationssystem.  

Det är under de allra varmaste tiderna på året som det finns risk för att de utvändiga temperaturerna 

överstiger de inre och då skapar ett otillräckligt flöde av luft till byggnaden. Detta problem är mest 

påtagligt i de södra delarna av Sverige och utmed landets östkust.  

För att hantera de allra varmaste perioderna av året och för att säkerställa att myndigheterna krav uppfylls 

med en tillräcklig ventilation även i de allra högsta temperaturerna, så anses inte de termiska drivkrafterna 

(på egen hand) vara nog för att driva byggnader med enbart naturlig ventilation. Detta under de 
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missgynnsamma förhållandena, såsom ex. de varmaste perioderna på året. Det behövs åtgärder som 

kompletterar och/eller effektiviserar de termiska drivkrafterna. Sålunda behövs hybridventilationsteknik för 

att kompensera för effektivitetsförlusterna under varma period.  Komponenter som förstärker den 

naturliga ventilationen kan vara av både aktiv mekanisk typ (såsom fläktar), passivt självdragsförstärkande typ 

(såsom solskorstenar) eller aktivt självdragsförstärkande typ (såsom mekaniskt öppningsbara fönster) 

Beroende på den geografiska placeringen så blir dessa åtgärder olika stora för att kompensera för 

temperaturens brister och bör därför noga ses över för respektive projekt.  

Den stora temperaturvariationen sett över dygnet medför vidare att luftflödet till byggnaden kommer att 

variera även under verksamhetstimmarna (kl. 07.00-18.00). För att motverka detta kan styrsystem 

användas som reglerar hybridventilationssystemets aktivitet.  

Tab. [5.1], Analys/jämförelse av temperaturer för orter med referensobjekt och undersökta svenska orter 

Beteckning Klimat-

klassificering 

(Köppen) 

Årsmedel-

temperatur 

[°C] 

Maximal 

medeldygns-

temp. årets 

kallaste månad 

Minimal 

medeldygns-

temp., årets 

kallaste månad 

Maximal 

medeldygns-

temp. årets 

varmaste månad 

Minimal 

medeldygns-

temp. årets 

varmaste månad 

KfW Westarkade* Cfb 10  3  -1 23 13 

Manitoba Hydro Place Dfb 3  -11 -21  26 14 

Deutsche Messe AG 

Building* 

Cfb 8 3 -2 22 11 

GSW Headquarters 

Tower* 

Cfb 9 1 -3 22 13 

30 St. Mary Axe Cfb 15 8  3 23 14 

Nya Vargbroskolan Dfb 5 -2 -8 21 11 

Stockholm Dfb 6 -1 -7 21 12 

Göteborg Dfb 8 1 -4 20 13 

Malmö Dfa 8 1 -2 21 14 

Uppsala Dfb 5 -2 -8 21 11 

Umeå Dfc 3 -5 -14 20 10 

 

Analys av denna sammanställning indikerar både likheter och skillnader mellan orterna med avseende på 

klimat. Klimatklassningen för Winnipeg (Manitoba Hydro Place) instämmer med flertalet av de svenska 

städerna, medan klimatet i Tyskland och England skiljer sig. Temperaturmässigt urskiljer sig Manitoba 

Hydro Place, med både de kallaste och varmaste medeltemperaturerna. För att klara dessa 

klimatvariationer krävs en stor grad av anpassningsförmåga för byggnaden. De lägre variationerna i de 

svenska orterna (inklusive Storfors) indikerar att byggnader med hybridventilationssystem bör kunna tas i 

bruk i Sverige.  

De tyska förhållandena stämmer någorlunda överens med de södra svenska städernas klimat. Detta 

indikerar viss potential för de tyska byggnadernas system att kunna verka i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Uppsala (utifrån parametern temperatur). 
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5.3.2. Vind 

Vindförhållandena i Sverige indikerar olika förutsättningar för olika platser, sett till landet som helhet. 

Vindriktningar och vindstyrkor variera olika mycket i olika delar av landet sett över de två månader som 

undersökts med sex månader emellan. Det är tydligt att det under de dagar som det skiljer mest emellan 

orter med avseende på temperaturvariationer, också skiljer mycket i vindförhållanden. 

Beteckning Dominerande 

vindriktning 

över året 

Genomsnittlig 

årlig vindstyrka 

[m/s] 

Genomsn. 

vindstyrka, 

genomsn. 

kallaste månad 

[m/s] 

Genomsn. 

vindstyrka, 

genomsn.  

varmaste månad 

[m/s] 

Maximal 

genomsnittlig 

vindstyrka (per 

månad) [m/s] 

Minimal 

genomsnittlig 

vindstyrka (per 

månad) [m/s] 

KfW Westarkade * S-SV 3,6 4,1 4,1 4,6 3,6 

Manitoba Hydro Place S 4,8 4,8 4,1 5,1 4,1 

Deautsche Messe AG 

Building* 

V-NV 4,6 5,1 4,6 5,1 4,6 

GSW Headquarters 

Tower * 

V 4,1 4,6 4,6 5,1 4,1 

30 St. Mary Axe * V-SV 4,6  4,6 4,6 5,1 4,6 

Nya Vargbroskolan S 2,0  2,1 1,6 2,3 1,6 

Stockholm SV 3,7 3,8 3,3 *3,8 *3,3 

Göteborg S 4,1 4,4 4,1 *4,4 *3,8 

Malmö SV 6,7 7,3 5,9 *7,3 *5,9 

Uppsala SV 3,8 4,0 3,3 *4,0 *3,3 

Umeå S - - - - - 

* Värden endast baserad på det urval av fyra månader som redovisas under resultat 

Tab. [5.2], Analys/jämförelse av vindförhållanden för orter med referensobjekt och undersökta svenska orter 

För närmare information kring värden redovisade för vindförhållandena, se resultatdelen. Flera värden är 

av tvivelaktig natur, och många kan behöva justeras med mätdata från officiella, nationella, väderinstitut. 

Vindmätvärdena för de svenska orterna pekar tydligt på att de största medelvärdena på vindarna inträffar 

under den varmaste perioden på året. Även för de mätvärden som gäller för referensobjekten ser 

tendensen ut att vara denna, med starkare vindar ju varmare temperaturen är. 

Merparten av både referensobjekten och de svenska orterna har medelvindshastigheter med värden 4 +/- 

1 m/s, både i årligt medel och under de andra kolumnerna. Mätvärdena för Malmö sticker ut, men dessa 

tveksamheter har diskuterats under resultatdelen. 

5.3.3. Solstrålning 

Förhållandena för solstrålning i Kap. [4.3.4] har inte kunnat jämföras fullt ut med data för referensobjekt, 

då det är oklart i vilken utsträckning som objekten använder energin från den direkta solstrålningen. 

Endast de gällande klimatförhållandena på platserna har kunnat jämföras. Jämförelsen anses dock vara 

relevant att ta med i analysen, då den med rätt tillämpningsmetod möjliggör kompletterande lösningar för 

att driva processer i hybridventilationssystemen. 
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Beteckning År, genomsnittligt antal 
solskenstimmar/år [h/år] 

Februari, genomsnittligt 
antal solskenstimmar 
[h/månad] 

Augusti, genomsnittligt 
antal solskenstimmar 
[h/månad] 

Globalstrålning per år 
[kWh/m2/år] 

KfW Westarkade  1600 90 220 1035 

Manitoba Hydro 
Place 

2400 170 310 1375 

Deautsche Messe 
AG Building 

1500 90 220 975 

GSW 
Headquarters 
Tower 

1600 170 260 1300 

30 St. Mary Axe 1900 80 200 985 

Nya 
Vargbroskolan 

1500 90 210 985 

Stockholm 1800 60 200 975 

Göteborg  1800 70 240 975 

Malmö  1700 60 240 1000 

Uppsala 1700 70 220 950 

Umeå 1900 60 220 950 

 

Den plats som sticker ut i statistiken, vad gäller både flest soltimmar och mest globalstrålning, är Winnipeg 

(Manitoba Hydro Place). Där finns stora förutsättningar för nyttjande av solens krafter. Detta för att 

antingen utvinna el-energi med hjälp av fotoceller till exempelvis fläktar eller för att nyttja solvärmen för 

att direkt driva på den naturliga ventilationen passivt. Även vintertid har staden flest soltimmar. Detta är 

antagligen en av anledningarna till att byggnaden försetts med en hög solskorsten. Det ska dock 

poängteras att solen även för med sig negativa effekter i form att värme som i synnerlighet är negativt för 

kontorsbyggnader. 

De undersökta svenska orterna sticker inte ut avsevärt i statistiken jämfört med varken Frankfurt, 

Hannover eller London. De sätt på vilket dessa byggnader behandlar solenenergin bör sålunda även kunna 

appliceras på de svenska orterna. Dessa byggnader har ingen passiv användning av solen, såsom en 

solskorsten, men de har fortfarande de negativa aspekterna från överskottsvärme. Detta kan avhjälpas 

med ventilationssystemet. KfW Westarkade nyttjar exempelvis dess dubbelglasfasad inte bara till att 

syresätta byggnaden. Utan också till att extrahera överskottsvärme under sommarmånaderna. Därmed bör de 

negativa värmelasterna från solen även kunna omhändertas i Sverige med hjälp av hybridventilation 

5.4. Referensobjekt 

Referensobjekten har använts som underlag för att finna fakta för befintliga hybridventilationssystem som 

sedan jämförts med de faktorer som undersökts i arbetet; Regler och Bestämmelser, Geografiska Förutsättningar, 

Formfaktorer, Energi och Ekonomi. Således finns inga analyser eller värderingar av referensobjektens 

prestanda specifikt. Information och data som rör dessa används istället som argument för/emot de 

undersökta faktorerna ovan. Faktorerna analyseras med hjälp av jämförande data från referensobjekten. 

5.4.1. Ventilationstekniker 

De ventilationstekniker och komponenter som används i de olika referensobjekten visar på en stor 

spridning med avseende på systemsammansättningen. Likaså ser komponenterna olika ut, och fyller olika 

funktioner i de kompletta systemen. Både till dess roll i systemet och till procentuellt effektbidrag. Det är 

således inte möjligt att göra analyser och värdera specifika komponenter. Varje komponent i ett system fyller en roll för just 

den byggnaden och måste därför studeras i detalj och konfigureras noga för en eventuell ny applicering i annan miljö. I 

Winnipeg, där Manitoba Hydro Place står, är exempelvis antalet soltimmar per år relativt till Stockholm, 

väldigt många. Således finns goda förutsättningar för användandet av en solskorsten som kan göra stor 

nytta för ventilationssystemet.  
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För de större (internationella) byggnaderna kan dock vissa likheter skönjas på en större skala. Bland annat 

använder merparten av objekten hybridventilationssystem där naturlig och mekanisk ventilation under merparten av 

kalenderåret verkar (mer eller mindre) under separata tidsrymder. Ventilationsteknikerna förstärker därmed inte varandra, 

utan den mekaniska ventilationen kompletterar byggnadens behov när naturlig ventilation inte är nog. Vidare kan en 

tendens skönjas för objekten angående användandet av dubbelglasfasader och höga lodräta schakt för 

frånluft, även om fasadernas och schaktens funktion i systemen skiljer sig. Endast Vargbroskolan skiljer 

sig på dessa punkter. Detta tros kunna bero dels på aktiviteten i byggnaderna med kontors- respektive 

skolverksamhet. Dels tros det också bero på budgeten för projekten, där kontorshusen är byggda i 

storstäder med höga priser på tomtmarker och storleken på projekt tillåter mer storslagna lösningar. 

Likaså tros ”goodwill”- och reklameffekten av att ha en miljöeffektiv och spektakulär byggnad kunna 

tillåta bredare kostnadsmarginaler. De tyska projekten bekräftar även till viss del den regionala 

teknikspridningen som Dokka et al (2002) redovisar, med dubbelglasfasad som vanligt förekommande 

teknik i Tyskland 

De ingående studierna av Manitoba Hydro Place och KfW Westarkade ger insikt i den invecklade processen 

att skapa en välfungerande och energieffektiv byggnad med hybridventilation. Analysen från detta är att 

det krävs en bred och spetsig kompetens för att projektera sådana lösningar. Utöver kunniga VVS- och 

Energikonsultser, så krävs det att både Arkitekter och Konstruktörer som har insikt i det övergripande målet 

med ventilationssystemet. Detta eftersom hybridventilationssystemet kommer påverka både det estetiska 

uttrycken, verksamhetsplaneringen och stomkonstruktionen. Både Manitoba Hydro Place och KfW 

Westarkade bekräftar vikten av att hybridventilationssystemet måste projekteras som en byggnadsintegrerad 

lösning, såsom ex. Dokka et al (2003) skriver. 

5.5. Formfaktorer 

Analysen av de resultat som har erhållits för formfaktorer visar på stora variationer med avseende på 

dimensioner, former och ytor hos byggnader med hybridventilationsteknik. För varje unik lösning av 

ventilationssystem, finns byggnader med olika formfaktorer. 

Gällande de interiöra förhållandena talar källorna om att måttrelationer för naturlig ventilation även bör tillämpas för 

hybridventilation. Detta då merparten av projekten syftar till att suboptimera användandet naturliga 

drivkrafter i driftprocessen. 

5.6. Energi 

Analysen av de mätvärden som gäller för energianvändningen i kontor i Sverige, indikerar att fläktarna står 

för en stor procentuell del i den totala elenergianvändningen. Dessa siffror indikerar att en stor 

bättringspotential kan finnas på området där små besparingar kan ge stora effekter. 

Tendensen är att användningen av för både fjärrvärme och elenergi har stigit över de senaste åren, sett 

över de undersökta områdena. Dessa siffror indikerar en större ökning av använd elenergi än fjärrvärme 

och sålunda ett större ökat beroende av elektricitet som energikälla. Detta antas kunna vara skäl till att 

försöka minska användningen av elenergi till ventilationssystem och uppvärmning av lokaler. Då naturlig 

ventilation är mindre beroende av elenergi till fläktar, men (generellt) i större utbredning är beroende av 

värmeenergi, så kan energislagens utveckling ses som indikation på att naturlig ventilation är en potentiell 

möjlighet till att jämna ut beroendet av energislagen. Uppgifterna är dock alldeles för bristfälliga för att en 

sådan slutledning definitivt ska kunna göras. 

De närmare studerade referensobjekten som behandlas i kapitlet uppvisar följande siffror för 

uppvärmning av byggnaderna: 50 kWh/m2 (KfW Westarkade), 39 kWh/m2 (Manitoba Hydro Place) och 35,4 

kWh/m2. Samtliga siffror understiger BBR:s uppsatta krav för samtliga klimatzoner, oavsett typ av 

uppvärmning.  
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Studien som genomförts av IEA på energiförbrukningen hos hybridventilationssystem (med 

sammanfattande dokument av Heiselberg (2002)) visar mer spridda resultat. Det svenska exemplet, Tånga 

Skola, visar dock på en energibesparing på 42 % totalt och 30 % för uppvärmning. Studien påvisar, sett 

över hela undersökningen, mestadels besparingar för de olika områdena. Hur mycket av detta som kan 

tillskrivas Hybridventilationssystemens roll framgår dock ej. 

5.7. Ekonomi 

De ökade elenergipriserna i Sverige för näringsverksamheter de senaste åren visar på en tendens med ett 

ökat el-beroende i landet. Den visar också att kostnaderna för lokaler som faller in under dessa kategorier, 

som kontor antas göra, kan få högre energikostnader med avseende på den använda elenergin. 

Prisutvecklingen för fjärrvärmen i Sverige skiljer sig mellan de olika kommunerna, men samtliga 

kommuners siffror indikerar en ökning. 

Ökad produktion och ökade priser tros kunna härledas till eftersläpande produktionstakt för energislagen. 

Referensobjektens totala byggnadskostnader har ej kunnat relateras till generella byggnadskostnader i 

Sverige, trots att information har sökts, och kan således inte analyseras utifrån svenska priser. I relation till 

det svenska exemplet, Vargbroskolan, är dock de andra byggnadernas kostnader höga. Denna slutsats är 

dock inte helt grundad med anledning av de olika funktionerna för byggnaderna och den icke 

överensstämmande ytspecifikationen. IEAs studier visar dock att byggnadskostnaderna med objekten med 

hybridventilationslösningar i denna studie är jämförbara, och att i de i de flesta fall ligger inom ett rimligt 

kostnadsintervall. Detsamma gäller för installationskostnaderna, även om statistiken är bristfällig för de flesta 

objekten. 

Driftkostnaderna i IEAs studie är heller inte jämförbara med svenska förhållanden. Detta då 

ytspecifikationer och använt energislag saknas för IEAs studie samtidigt som denna typ av statistik för 

svenska kontor/lokaler har ej har lyckats finnas. 

5.8. Slutord 

5.8.1. Temperaturer 

Med utgångspunkt i temperaturförutsättningarna för Sverige och den jämförande studien med undersökta 

referensobjekt, antas det finnas god potential för naturlig ventilation, som med kompletterande lösningar 

kan skapa bra hybridventilationssystem. För att bibehålla ett stabilt och behagligt klimat, som täcker upp 

för självdragsventilationens brister, anses ett flexibelt och reglerbart hybridventilationssystem behövas där 

komponenter är ställbara efter behov. 

5.8.2. Vind 

De svenska förhållandena, sett till de undersökta vindkartorna, indikerar stora variationer i vindriktningar 

över året. Sett till orterna som undersökts, har medelvindhastigheterna relativt jämna magnituder över hela 

tabellen. Detta indikerar jämnheter som skulle kunna användas för argument för att vissa delar av den 

använda hybridventilationstekniken i referensobjekten som hanterar vind, skulle kunna användas på 

svenska orter för en svensk marknad. Exempelvis skulle denna information kunna användas för att 

utforma byggnadens klimatskal så att den fasad där tillufts tas till byggnaden placeras i optimalt läge och 

anpassas till sin yta för ändamålet. Likaså skulle man på motsatt vis minimera vindens inverkan på 

byggnaden, genom att exempelvis att formge den kilformad i vindriktningen.  

Värdena säger däremot inget om hur ofta och hur stora vindriktningsvariationerna är. Dessa faktorer 

måste tas i beaktning vid val av system, då det påverkar byggnads anpassningsförmåga till vindar och 

därmed hur man ska nyttja/parera vindens effektpåverkan. Om vinden är väldigt oregelbunden så bör inte 

ventilationssystemets prestanda helt baseras på vindeffekten då det kan ge en ojämn luftkvalitet. Istället 
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bör den ges en mindre självdragsförstärkande roll, som bara aktiveras i rätta förhållanden. Dessa 

förhållanden kan vara väldigt specifika för en enskild plats/tomt och bör därför undersökas i närmast 

möjliga detaljgrad i gällande situation för att slutsatser ska kunna dras gällande val av 

hybridventilationssystem och dess ingående komponenter. 

5.8.3. Solstrålning 

De svenska förhållandena visar inte samma förmåga att kunna tillvarata effekterna från solen såsom Manitoba 

Hydro Place i Kanada. En solskorsten borde därmed inte vara lika effektiv i de undersökta svenska orterna 

som i Winnipeg. Däremot bör ett hybridventilationssystem kunna användas för att bli av med delar av den 

överskottsvärme som kontorsbyggnader måste hantera under de varmare sommarmånaderna (oavsett 

ventilationssystem). 

5.8.4. Referensobjekt 

Studierna av kontorsbyggnaderna och tillhörande ventilationssystem varken bekräftar eller dementerar 

möjligheten till att förverkliga liknande projekt i Sverige. Vargbroskolan visar att tekniken kan användas i 

Sverige. Detta utan krav på storskalighet och med enklare finansiella medel som dessutom påvisar ytterst 

positiva prestandasiffror. Projektet indikerar att den grundläggande kunskapen om 

hybridventilationssystem finns hos VVS-projektörer i Sverige. Detta skulle sedan kunna ligga till grund för 

mer storslagna projekt, såsom ex. Manitoba Hydro Place, om de bakomliggande förutsättningarna finns i det 

specifika fallet. 

Ventilationsteknikerna hos referensobjekten visar på en stor mångfald med varierande applicering av 

specifika komponenter. Denna variation anses vara ett tecken på att teknikerna som används kan 

appliceras i ett nordisk klimat såsom Sveriges, men med annan sammansättning. 

5.8.5. Formfaktorer 

Utifrån de källor som behandlar formfaktorerna kan en svensk tillämpning varken förespråkas eller 

avrådas. Den svenska modellen som Dokka et al (2002) nämner, säger däremot att Sverige har en tradition 

av att använda naturlig ventilation i en stor utsträckning. Detta kan tänkas vara en indikation om att god 

kompetens finns inom landet för att projektera lokaler med goda förutsättningar för naturlig ventilation 

och i förlängningen hybridventilation 

5.8.6. Energi 

Utifrån analysen kan vissa positiva indikationer utläsas för användningen av hybridventilationssystem. 

Med uppfyllda svenska energikrav kan åtminstone merparten av byggnaderna som helhet anses vara positiva 

indikatorer för hybridventilationsteknik, sett utifrån ett energiperspektiv. 

5.8.7. Ekonomi 

Ytterst få slutsatser kan dras gällande ekonomi för en eventuell tillämpning hybridventilation i Sverige. 

Funnen information anses för odefinierad. Vargbroskolans energikalkyler och ekonomiska situation 

indikerar dock ett framgångsrikt exempel. 
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6. DISKUSSION 
Studien som genomfördes visar på få definitiva svar på specifika frågor och ger endast delvis besked 

gällande den övergripande frågeställningen för om hybridventilation ha goda förutsättningar för att 

appliceras/utvecklas i Sverige. Studien kan sägas förmedla en djupare kunskap i ämnet och den till viss del 

utreda potentialen för tekniken med kompletterande information. Vidare ger den uppslag för nya 

undersökningsområden och den fördjupade kunskapen som krävs inom ett flertal av punkterna. 

De frågeställningar som avsågs besvara i studien var följande: 

1. Har hybridventilation som ventilationsteknik en relevans i ett svenskt klimat? 

2. Finns det, utifrån uppsatta avgränsningar, skäl att föredra hybridventilation framför andra, mer 

konventionella lösningar? 

3. Hur ser marknaden för hybridventilation ut, och kan befintliga lösningar vara aktuella i Sverige? 

Utifrån resultat och analyser kan följande svar ges: 

1. Det finns tydliga tecken på att hybridventilationslösningar kan vara relevanta för en svensk 

marknad utifrån de parametrar som undersökts. Då fler faktorer än de som undersöks spelar in, så 

kan dock inga definitiva svar ges på frågan. Problematiken kring att hybridventilationslösningar är 

projektunika skapelser medför att relevansen endast kan fastslås för specifika projekt, där långt 

fler parametrar än de som undersökts i detta arbete står klara. 

2. De resultat som presenterats och de analyser som har gjorts visar på både fördelar och nackdelar 

med hybridventilation. Projektunika förutsättningar innebär att konventionella lösningar i många 

fall kan vara ett bättre alternativ. Klargjord ambitionsnivå och uppsatta projektmål är nödvändiga 

vid användande av de projektunika ventilationslösningar som hybridventilationssystem generellt 

är. 

3. Marknaden uppvisar en stor variation av lösningar som utifrån de undersökta parametrarna i flera 

fall uppvisar goda resultat med avseende på exempelvis energieffektivitet. Merparten av de 

studerade systemlösningarna och dess prestationer upplevs kunna appliceras även i Sverige, men 

då som projektunika lösningar, anpassade för gällande förutsättningar. 

 

6.1. Förbättringar 

En kritisk granskning av arbetet har gjorts i syftet att utreda bristfälliga resultat och föreslå förbättringar 

som kunde ha gjorts för att åstadkomma ett arbete med mer konkreta svar. Nedan behandlas de faktorer 

som anses ha inneburit mest svårigheter för arbetet, och förslag på hur de bör avhjälpas. 

6.1.1. Metodik 

Idén till arbetet uppkom i syftet att finna förutsättningar för hybridventilation och initierades av parter 

utan praktisk erfarenhet av arbete i ämnet. Arbetet påbörjades således utan fastslagen grund i tidigare 

utförd forskning och mer som en ansats till att bredda kunskapen inom området inför en eventuell 

praktisk tillämpning. Risken med denna typ av arbetssätt, och som till viss del kan sägas inträffade, är att 

den övergripande målbilden och syftet med arbetet blir för stor för att kunna besvaras utifrån de utvalda, 

mer specifika, parametrarna. Likaså blir avgränsningarna svårare att definiera, då viss information alltid 

saknas för att kunna ge tydliga och definitiva svar. För att åtgärda detta bör antingen målbilden specificeras 

närmare, alternativt att parametrarna hålls mer generella och övergripande. 

Den projektplan som utformades, som ett förarbete till det faktiska examensarbetet, utformades på egen 

hand, med grund endast i en tidig och övergripande källstudie. Till följd av den egna okunskapen i ämnet 
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vid projektplanens utformande så hade detta dokument kunnat utformas bättre och därmed resulterat i 

tydligare avgränsningar. 

Den metodik som tillämpades i examensarbetet skapade en ytterst icke-linjär arbetsföljd, där avsnitt i 

rapporten kontinuerligt fick revideras och/eller utökas för att besvara frågor som uppkom under andra 

parametrar/kapitel. Detta skapade bland annat svårigheter i att uppskatta arbetsmängd för olika delar och 

hur tiden skulle disponeras. Detta anses vara svårt att avhjälpa när examensarbeten utförs med explorativ 

studieteknik. 

6.1.2. Referensobjekt 

Arbetet lutar till stora delar på information som funnits om befintliga byggnadsobjekt och bearbetningen 

av denna information. Uppgifterna från dessa ”Case studies” jämförs sedan till viss del med mer generell 

information. Urvalet av objekt som har studerats anses därför ha stor inverkan på de slutsatser som i 

slutändan kunde presenteras. Studier av andra byggnader kunde därmed ha gett andra resultat. För att 

avhjälpa detta borde tydligare avgränsningar ha gjorts, närmare specificering av målobjektet än 

”kontorsbyggnad”. Exempelvis kunde ett avsett intervall för verksamhetsarea ha satts upp. 

Den mesta informationen kring referensobjekten baseras på uppgifter från sekundära källor som ofta har 

intresse i att uppvisa positiva resultat med anledning av partens inblandning i projektet. Detta hade kunnat 

åtgärdas genom att tidigt etablera en kontakt med ansvariga förvaltare av de redan utvalda 

referensbyggnaderna. På detta vis tros även en del av de värden som baseras på simuleringar ha kunnat 

bytas ut mot faktiska uppmätta värden (ex. energianvändning). 

6.1.3. Fokus 

För att närmare kunna besvara relevansen av hybridventilation i Sverige tros ett tydligare fokusområde 

med utgångspunkt i ett mer specifikt ämne vara mer utslagsgivande. Om exempelvis ekonomi anses vara 

den avgörande faktorn för att realisera hybridventilationssystem, så bör endast denna parameter 

undersökas och detta ingående. Vidare exempel kan vara studie av en viss ventilationssystemlösning eller 

utifrån ett bestämt värmeförsörjningsystem utreda vilket som bäst lämpar sig för hybridventilation. Detta 

examensarbete tros kunna bidra i urvalet av dessa eventuella fokusområden. 

6.1.4. Kunskap 

Den breda definitionen av vad som räknas som hybridventilation, och det faktum att merparten av de 

mest intressanta referensobjekten innehåller unika ventilationslösningar, medför svårigheter vid analys av 

begreppet som en helhet. Följden blir att kunskapen hos projektörer som utformar systemen i slutändan blir 

den begränsande faktorn, både för att kunna skapa systemen och för att kunna göra detta energi- och 

kostnadseffektivt. Synergieffekten av att låta projektörer med bred kunskap inom respektive arbetsområde samarbeta mot 

gemensamma och tydliga mål tros kunna vara nyckeln till att skapa denna kunskap. 

6.1.5. Byggnadsfunktion 

Arbetet tar inte upp huruvida byggnaderna faktiskt uppfyller de funktionskrav som ställs på dessa med 

avseende på exempelvis upplevd invändig komfort hos verksamheterna och om systemen klarar av att 

drivas såsom avsett. Om byggnaderna inte fungerar acceptabelt så är det inte längre intressant hur mycket 

energi de sparar eller i vilket klimat de är placerade. Denna fråga är avsedd att behandlas i ett senare arbete 

inom det övergripande projektet, med stöd av ARQ, som detta examensarbete är en del utav. Därför 

gjordes tidigt en avgränsning i arbetet gällande upplevd komfort och byggnadsfunktion.  

6.2. Slutsats 

Utifrån de uppsatta målen så har villkoren för de undersökta parametrarna helt eller delvis kunnat utredas. 

Sålunda har arbetet kunnat utföras som planerat, men utan att finna de tydliga och definitiva svar som 

arbetet avsågs utmynna i. Detta tros sammanfattningsvis mest bero på den egna initiala okunskapen 
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gällande hur examensarbeten genomförs och vikten av att göra väldefinierade avgränsningar tidigt, för att 

tydliggöra målbilden och vägen dit.  
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7. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
Detta arbete anses vara en god grund för vidare forskning. För att identifiera riktningar på dessa möjliga 

arbeten bör först en arbetsgrupp med mer långtgående insikt i ämnet syna denna rapport och kommentera 

brister med analyser och slutsatser. 

Men anledning av detta arbetes breda och generella natur så kan långt många fler forskningsområden än 

de som rubriceras här finnas. Sålunda är detta kapitel endast att anse som ett axplock av möjliga 

vidarestudier i ämnet. 

Kollaborativt arbete 

För att åstadkomma ett effektivt och högeffektivt hybridventilationssystem i ett kontorshus krävs nära 

samarbete mellan de aktörer som är verksamma genom hela projekteringen. Sålunda behöver exempelvis 

energikonsulter, arkitekter och ventilationskonsulter arbeta nära varandra i projektet. För att underlätta 

möjligheten att skapa välfungerande byggnader med hybridventilationssystem kan det därför tänkas vara 

aktuellt att tillskansa sig kunskap gemensamt över konsult-/företagsgränserna i långtgående, kollaborativa 

samarbeten. Dessa bör sträcka sig över både lång tid och över flera projekt. På detta vis kan den sammanlagda 

kompetensen leda till tekniskt mycket avancerade lösningar. En utredning av hur ett sådant arbete skulle kunna 

utformas, utifrån Svenska förutsättningar, skulle skapa goda förutsättningar för utbredningen av hybridventilation som 

koncept. 

Specifika systemlösningars applicering 

Med utgångpunkt i detta arbete och de källor som har studerats under arbetets gång kan några av de mest 

framstående lösningarna analyseras i en Case Study. Därefter skulle denna information kunna appliceras på 

en redan bestämd plats i en noga avvägd del av Sverige med tydligt fördefinierade avgränsningar. På så vis 

skulle gränsvärden kunna utarbetas inom vilka hela system, alternativt specifika komponenter, kan verka 

effektivt. Med denna detaljerade arbetsgång kan faktiska slutsatser dras, och de skillnader som är specifika för Sverige 

kan identifieras. I förlängningen tros detta kunna leda till vissa generella slutsatser för hybridventilation i 

Sverige. 

Nationella bestämmelser för hybridventilation 

Då det idag saknas övergripande nationella regler och bestämmelser för hybridventilation som en specifik 

ventilationsteknik, så är förutsättningarna och möjligheterna för tekniken ännu till viss del diffusa. För ex. 

Danmark och Tyskland finns dessa krav närmare specificerade. En studie av hur andra nationella bestämmelser ser 

ut jämfört med de gällande svenska kraven för mekanisk och naturlig ventilation, tros kunna leda till både fördjupad insikt 

i tekniken och fördelaktiga argument för en bredare tillämpning i landet. Likaså kan det i förlängningen leda till 

tydligare nationella bestämmelser i Sverige. Med tydliga förutsättningar blir även möjligheterna mer 

framträdande. 

Bygg- och driftkostnad 

För att projekt ska realiseras och byggas så krävs det i det allra första steget att bygganden i teorin kan 

räknas hem ekonomiskt. Med anledning av detta bör de ekonomiska incitamenten utforskas närmare och studeras i 

detalj. Kan exempelvis eventuella höga byggkostnader rättfärdigas till följd av låga driftkostnader? Vilka 

energislag ser ut att dominera den framtida marknaden och hur kan hybridventilationssystemet utformas 

för att möta dessa? Vad anser byggherrarna, med den rent ekonomiska synvinkeln i åtanke, är viktigast? 

Väl utredda och tydligt redovisade ekonomiska incitament kan bana vägen för hybridventilation som 

ventilationssystem. 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Prisutvecklingen-inom-energiomradet/Priser-pa-elenergi-och-pa-overforing-av-el-nattariffer/Aktuell-Pong/6429/Tabeller-over-arsvarden/Elpriser-for-olika-typkunder-tidsserie/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Statistik--Pris/Fjarrvarmepriser/


97 
 

9. BILAGOR 
 

BILAGA 1. Ansökan ARQ 

BILAGA 2. Projektplan 

BILAGA 3. Frågeställningar; Korrespondens 

 


