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“I'd put my money on solar energy, I hope we don't have to 

wait till oil and coal run out before we tackle that."  
 

-Thomas Edison, Mars 1931 
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Sammanfattning 

I ett passivhus som ska byggas i Norra Djurgårdsstaden behövs ett schakt för 

vädring. Huset är ritat av Tengbom Arkitekter. Vädringsschaktet är till för vissa 

tvårumslägenheter i huset som har svårare att uppnå tillfredsställande 

vädringsmöjligheter, då de har fasad åt endast ett håll. De andra lägenheter på 

samma plan är hörnlägenheter och har inte samma vädringssvårigheter, då de har 

yttervägg åt olika väderstreck med olika tryck vid fasaderna 

Luftflödet i vädringsschaktet ska endast drivas av naturliga krafter, i form av sol, 

för att hålla nere energianvändningen i huset. 

I detta examensarbete har en utformning av vädringsschaktet tagits fram. 

Inledningsvis undersöktes ett öppet schakt för alla lägenheter. Det schaktet gick 

inte att genomföra på grund av brandspridningsrisk, akustikproblem och luktsmitta 

mellan lägenheterna. 

Med inspiration från naturlig ventilation och principen med double-skin facade, 

växte idén fram med separata kanaler för varje lägenhet med en glasfasad utanpå. 

Luften i kanalerna värms upp med solstrålning på glasfasaden för att uppnå en 

stigkraft i kanalerna.  

En tillfredställande vädring ska uppnås genom att en lucka till schaktet öppnas 

samtidigt som ett fönster. Genom analytiska beräkningar har flöden i kanalerna 

undersökts vid olika temperaturer för sommarfallet, då vädringsbehovet är som 

störst. Luftflödet i en lägenhet skapas av tryckskillnaden mellan atmosfärstrycket 

och trycket i kanalen. 

Resultaten visar att det är möjligt att skapa ett tillräckligt stort flöde i kanalerna 

med solenergi. Vidare studier behöver göras för att säkerställa schaktets 

funktionalitet.  
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Abstract 

A passive house in Norra Djurgårdsstaden drawn by Tengbom Arkitekter is going 

to be built. A shaft for airing is needed for a few apartments in the house.  

The airing shaft is designed for a few two room apartments in the house, which are 

not able to achieve satisfactory airing, as their outer walls are facing a single 

direction. The other apartments on the same floor are corner apartments. These 

apartments do not have the same difficulty with airing since they have their outer 

walls in different directions, with different pressures at the facades. 

  

The airflow in the airing shaft is supposed to be driven only by natural forces, by 

the sun. The purpose of natural driven forces is to achieve low energy consumption 

for the house.  

In this thesis, a design of the shaft for airing has been developed. 

 

Initially an open shaft for all apartments was analyzed. The shaft was not possible 

to implement due to risk of fire spread, acoustic problems and odor contamination 

between the apartments.  

 

Inspired by natural ventilation and the principle of double-skin facade, the idea of 

separate channels for each apartment with a glass facade on the outside emerged. 

The air in the channels is heated by solar energy on the glass facade to achieve a 

rising force in the channels.  

 

An air current is achieved in the apartment, through an opening to the shaft while a 

window is opened at the same time, due to the pressure difference. Through 

analytical calculations, the air flows in the channels are studied at different 

temperatures during the summer when the airing is most needed.  

 

Results show that it is possible to create a flow in channels with solar energy. 

According to the calculations, the air flow will be enough for airing of the two 

room apartments. Further studies are needed to ensure the shaft ability. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden ska byggas, ritat av Tengbom 

arkitekter. Huset ska byggas enligt passivhusstandard.  

Vissa tvårumslägenheter är planerade med yttervägg åt endast ett håll. I dessa 

lägenheter kan det bli svårt att skapa ett korsdrag genom att öppna fönster i samma 

fasad, eftersom trycket är homogent utmed fasaden. För att skapa förutsättningar 

för ett korsdrag genom dessa enkelsidiga lägenheter har Tengbom arkitekter ritat 

ett schakt, genom vilket ett flöde ska skapas som ska driva luft genom lägenheten. 

För att garantera en möjlighet till vädring för de boende i de enkelsidiga 

lägenheterna undersöks möjligheten att utforma ett schakt i fasaden. En lucka till 

schaktet från lägenheten ska kunna öppnas samtidigt som ett fönster öppnas, och 

på så sätt skapa ett korsdrag genom lägenheten. 

För att klara kravet för passivhusstandard, ska energianvändningen hållas nere 

genom att luftflödet i kanalerna endast ska drivas av naturliga drivkrafter. Inga 

eldrivna fläktar eller dylikt skall driva luftflödet i kanalerna. 

Schaktet ska användas för tillfällig vädring, främst sommartid då extra luftrörelse i 

lägenheten önskas. Det befintliga ventilationssystemet tillgodoser den 

kontinuerliga ventilationen året om.  

1.1.1 Passivhus 

Huset ska byggas enligt passivhusstandard, vilket innebär en energianvändning på 

högst 55 kWh/m2Atemp[1]. Forum för Energieffektiva Byggnader, FEBY har tagit 

fram krav som ska vara uppfyllda för att en byggnad ska få kallas passivhus. De 

utfärdar också intyg på att en byggnad uppnår kraven när den är byggd. Tengbom 

har som syfte att nå målen för passivhus, och konstruktionen av ett vädringsschakt 

är en del i det arbetet. 

 
Passivhus innebär att byggnaden ska värmas upp passivt, endast av värmen från de 

boende och av de boende använda apparater, utan bidrag från ett installerat 

värmesystem. Ur ett mer teknokratiskt perspektiv innebär passivhus att huset ska 

uppfylla krav på energianvändning som ställs av FEBY. Detta uppnås oftast genom 

en kombination av att göra huset mycket tätt, låga U-värden på klimatskalet, 

minimera köldbryggor och andra byggtekniska val som bidrar till en minskad 

energianvändning. 
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FEBY’s certifieringar och verifieringar har stor acceptans i branschen, och kan 

användas i marknadsförings syfte. I takt med att byggandet av passivhus ökar 

förväntas FEBY’s intyg få ökad betydelse och bli mer etablerad på marknaden.  

1.1.2 Atriumhuset i Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstaden ska, likt Hammarby Sjöstad, få en miljövänlig profil som 

stadsdel. Till stor del genom att husen ska vara energisnåla. Tengbom arkitekter 

har vidtagit en rad åtgärder för att göra kvarteret miljövänligt. Exempel på dessa 

åtgärder är solfångare och vindsnurra på vissa av husen i kvarteret och en hög 

grönytefaktor i form av gröna alléer.  

Totalt ingår 5 stycken hus i kvarteret som Tengbom har ritat, i detta examensarbete 

har huset vid namn Atriumhuset undersökts. Atriumhuset kommer ligga i sydöst 

läge och är 9 våningar högt, där första våningen består av en livsmedelsbutik och 

resterande 8 våningar är lägenheter.[2] Alla lägenheterna i Atriumhuset är 

hörnlägenheter förutom vissa lägenheter med 2 rum och kök med fasad åt söder. 

Det är till dessa lägenheter som möjligheten med ett vädringsschakt undersöks för 

att lösa vädringsproblemet. 

Huset som ska byggas i Norra Djurgårdsstaden har en beräknad energianvändning 

på 43.3 kWh/m2Atemp enligt FEBYs metod med viktning av energislag. Huset 

uppfyller FEBYs kravspecifikation för passivhusstandard. 

 Huset har lågt valda U-värden för fasaderna i tegel, vindsbjälklag, grund, fönster 

och altandörrar. Ett solfångarsystem är placerat på taket, riktat mot söder och 

sydväst för att klara av 40-50% av årsförbrukningen av tappvarmvatten. Förluster 

genom klimatskalet motverkas genom att byggnaden har en kompakt utformning. 

Vid överskott av värme placeras ackumulatorer på taket för eventuell försäljning 

till fjärrvärmeverket.  

Ett vertikalt vindkraftverk ska placeras på taket för att producera 60 000-80 000 

kWh/år enligt projektörens beräkningar. En fördel med vindkraftverk istället för 

solceller är att vinden finns tillgänglig året om. Solenergin minskar kraftigt under 

vinterhalvåret.  

Solavskärmning för att motverka övertemperaturer sommartid, i form av perforerad 

plåt i olika formen är framtaget för att passa rådande solinstrålning vid varje fasad. 

 Ett FTX-system som skall installeras i huset sköter den kontinuerliga ventilationen 

och tillgodoser behovet av luftomsättning. Tilluften beräknas vara 95 % av 

frånluften så att ett undertryck relativt utsidan erhålls i lägenheterna. Lufttillförseln 

är 0,4 l/sAtemp. 
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1.2 Problem 

De enkelsidiga tvårumslägenheterna med fasad åt endast ett håll, har svårare att 

uppnå tillfredsställande vädringsmöjligheter än de lägenheter som har fasad åt 

olika väderstreck. Vädringsmöjligheter är främst under heta sommardagar.  

 

På uppdrag från Tengbom arkitekter, ska en utformning av ett schakt som kan 

uppfylla kravet för vädring av de enkelsidiga tvårumslägenheterna tas fram. 

Problemet som tas upp i detta examensarbete är att dimensionera enskilda kanaler 

från varje lägenhet upp till toppen som ska drivas av naturliga drivkrafter. Flödet 

ska drivas främst av temperaturskillnader. För att uppnå tillfredsställande 

temperaturskillnader undersöks möjligheten att använda solinstrålning. 

Det ursprungliga schaktet är ritat som ett gemensamt schakt för alla lägenheter i 

vertikallinje. Möjligheten att genomföra denna lösning undersöktes genom att 

studera problemet ur olika aspekter. Efter att ha undersökt problemet närmare, 

verkade denna lösning svår, nästintill omöjlig att genomföra.  

Korsdraget som ska skapas av vädringsschaktet ska drivas med naturliga 

drivkrafter, det ska uppnås genom att tillämpa kunnande kring naturlig ventilation. 

 

Figur 1. Planlösningen visar ett typplan av atriumhuset. [2] 
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1.3 Syfte 

Examensarbetet går ut på att undersöka möjligheterna att anordna ett schakt för 

vädring för de enkelsidiga tvårumslägenheterna, utan att behöva använda köpt 

energi, samt att föreslå hur ett sådant schakt ska utformas. 

1.4 Avgränsningar 

Tyngdpunkten för examensarbetet ligger i att hitta en fungerande lösning främst ur 

tekniskt synpunkt.  

Dimensionering av kanalerna görs för att uppnå ett fungerande flöde. Flödet i 

kanalen skall endast drivas av naturliga drivkrafter.  

De ekonomiska och estetiska aspekterna av konstruktionen tas inte med i 

examensarbetet. Eventuella köldbryggor som kan uppstå i anslutning till schaktet 

tas ej upp. Vindkraftens inverkan på fasaden tas ej upp. 

Vändringsschaktet är ritat främst för behov under sommarhalvåret, av den orsaken 

läggs tyngdpunkten för beräkningar och utförande för sommarhalvåret.  

Fläktar drivna av vinden tas upp i examensarbetet men kommer ej att behandlas 

djupgående. Tyngdpunkten och fokus ligger på att driva flödet i kanalerna med 

temperaturskillnader från solinstrålning.  

Ytterligare avgränsning är att huset som undersöks är ett 8 våningshus, men i detta 

examensarbete tittar vi på de fyra översta våningarna, dessa är mest kritiska då 

höjden på kanalerna är kortare och har svårare att uppnå tillfredsställande drivkraft.  

1.5 Metod 

Inledningsvis har en litteraturstudie gjorts för ämnesområdena naturlig ventilation, 

skorstenseffekten, Bernoullis ekvation, solinstrålning samt fläktar drivna av 

vinden.  

Analytiska beräkningar genomförs med hjälp av Excel och Mathcad för att få fram 

vad som skulle vara tillfredsställande flöden i vädringsschaktet, vid gällande 

temperaturförhållanden. Behovet av vädring är störst en varm, solig sommardag. 

Genom att ta del av statistik från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 

för 2010, noterades att den 11e och 13e juli 2010 var dagar med höga 

uteluftstemperaturer och höga värden på soleffekt. Därför har värden från dessa 

dagar valts som data att räkna med. Inverkan från solinstrålning tas med i 

beräkningarna för flödet. En modell av huset med vädringsschaktet är uppritat i 

Revit Architecture för att få en visuell förståelse av problemet. 
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2 Teoretisk Referensram 

2.1 Ventilation 

Ett ventilationssystem är ett måste för att en byggnad ska vara bruklig och behaglig 

i dagens samhälle. Ventilationen är till för att byta ut förorenad luft till frisk luft. 

Luften i en byggnad förorenas av många olika faktorer. Dessa faktorer är bland 

andra, människor som avger värme och fukt, byggnadsmaterial och möbler som 

alstrar gaser och partiklar. De tre största orsakerna till varför en byggnad måste 

ventileras är fukt, för hög halt av koldioxid och föroreningar, i den 

storleksordningen[3]. 

 
Figur 2. Triangeln visualiserar ventilationsbehovet 

Det finns olika installationer för att uppnå luftväxlingen. Mekaniska 

ventilationssystem med fläktar som skapar luftrörelse, som drivs av el. Samt 

självdragssystem som drivs av naturliga drivkrafter. 

2.2 Vädring 

Korsdrag: (stark) luftström genom ett rum eller en våning [4]. 

Vädringsschaktet är, precis som namnet avslöjar, till för att skapa en luftström 

genom lägenheten. Vädringsbehovet ska inte blandas ihop med 

ventilationsbehovet. Det finns ett ventilationssystem som tillgodoser lägenheten 

med dess ventilationsbehov som nämnts tidigare.  

Det finns olika anledningar till behovet av vädring. Det kan uppstå en situation 

med förhöjd inomhustemperatur, de boende kan då vilja vädra ut för att få in ny, 

helst svalare luft. Den förhöjda värmen i lägenheten kan bero på värmetillskott från 

människor och elektriska apparater, vilket värmesystemet ska ta hänsyn till.  

Det bästa sättet att vädra effektivt, miljövänligt samt smart är att öppna ett fönster 

och försöka skapa ett korsdrag så att luften i rummet eller i lägenheten byts ut så 

mycket som möjligt på kortast tid. Det är viktigt att vädra snabbt främst vintertid 

då uppvärmningen av lägenheten är dyrbar. På sommaren är det omöjligt att få in 

kallare luft om utomhustemperaturen är högre än inomhustemperaturen, då kan 
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vädring användas genom att en kontinuerlig luftström ska skapas för att uppnå en 

fläktande upplevelse som i sin tur ger en nedkylande effekt.  

Utdrag från BBR kapitel 6:253 Vädring  

Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för daglig samvaro, 

matlagning, sömn och vila samt rum för personhygien, ska ha möjlighet till 

forcerad ventilation eller vädring. Vädring ska kunna ske genom ett öppningsbart 

fönster eller vädringslucka. Dessa ska kunna öppnas mot det fria eller mot en 

enskild inglasad balkong eller uteplats, som har öppningsbart fönster eller 

vädringslucka mot det fria.  

I bostäder avsedda för endast en studerande ska avskiljbar del av rum för 

matlagning minst ha indirekt tillgång till öppningsbart fönster eller vädringslucka. 

(BFS 2006:12). 

2.3 Naturlig ventilation 

Med naturlig ventilation menas att en byggnad eller byggnadsdel ska ventileras 

endast av naturliga drivkrafter, det kan även kallas självdrag eller skorstensverkan. 

Självdragsystem har använts i många år för att ventilera byggnader. Drivkrafterna 

för ett självdragsystem är termiska krafter och vindkrafter. Naturliga drivkrafter är 

svårare att kontrollera samt styra, än vad mekaniskt påverkande krafter är. 

Mekaniskt påverkade krafter kan ställas in för önskat flöde vilket inte går med 

naturlig drivkraft. 

2.3.1 Termisk drivkraft 

Termiska krafter uppnås via temperaturskillnader på luften. Densiteten på luft 

varierar med temperaturen på luften. Varmluft har lägre densitet och stiger, kalluft 

sjunker med den tyngre densiteten och detta ger upphov till luftrörelse. Stora 

temperaturskillnader ute och inne ger större och mer tillfredsställande luftrörelser. 

Nedan visas en formel som används i examensarbetet som visar hur trycket 

varierar med densiteten samt höjden. 

∆P = ∆ρ∙g∙h 

∆P: trycket 

∆ρ: densitetsskillnaden 

g: gravitationskraften 

h: höjden vid en viss nivå  
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2.3.2 Vindkraft 

Vinden skapar tryckskillnader då den träffar en byggnad. Vid lovartssidan, fasaden 

mot vilken vinden blåser, skapas ett övertryck och vid läsidan där det är vindstilla, 

ett undertryck [5]. Beroende på hur vinden blåser ger det upphov till att luften 

antingen sugs in i byggnaden eller suger ut luft ur byggnaden. Vindkraftens 

inverkan beror på vad det är för vindförhållanden som råder och även placering av 

omkring liggande byggnader och.  

Vindkraftens påverkan på ett passivhus är försumbar då huset är byggt så tätt att 

håligheter där luft kan passera genom klimatskärmen inte förekommer på samma 

sätt som på äldre byggnader. Därför har vindkraftens inverkan på fasaderna inte 

betraktats i detta examensarbete.  

2.3.3 Självdragsventilation 

Tryckskillnaden mellan utomhus och inomhus medför att luft sugs in i byggnaden 

genom håligheter och eventuella ventiler. Luften som kommer in värms och stiger i 

kanalerna. Detta skapar ett självdragsventilation system som både har för- och 

nackdelar. Inga fläktar används vilket är positivt ur bullersynpunkt, dock är det 

svårt att styra ett självdragssystem, då det drivs av naturliga krafter. Vid vissa 

förhållanden kan en byggnad med självdragsventilation överventileras och vid 

andra förhållanden kan det ibland bli ett baksug[6]. Bilden nedan illustrerar hur 

uteluft kommer in i byggnaden, luften värms och stiger i kanalerna. 

 
Figur 3. Principen för självdragsventilation i ett hus [7] 
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2.4 Solenergi 

Att använda solenergi är både miljövänligt och kostnadseffektivt sett i ett längre 

tidsperspektiv. Genom att använda solenergi kan kravet på lägre energianvändning 

för huset säkerställas. 

2.4.1 Double-skin-façade 

Double-skin facade är en term som beskriver en fasad med två yttre lager av glas 

med luft emellan [8]. Konstruktionen har också fått många andra namn, däribland 

Dual-Layered Glass Façade eller Ventilated Façade. Principen är inte ny, men en 

tendens till ökat användande hos arkitekter och ingenjörer märks idag. 

 

Utrymmet mellan glasytorna används ofta som en luftkanal där luft inifrån eller 

utifrån tillåts att strömma längs glasskikten. Utrymmet kan ventileras naturligt eller 

mekaniskt. Det ena lagret av glas fungerar ofta som en konventionell fasad, och 

utgörs av två glasskivor och är ofta isolerande, medan det andra lagret består av ett 

skikt glas och placeras innanför eller utanför det första. 

 

Principen för temperaturökningen i en double-skin façade är samma som för ett 

växthus, så som bilden nedan visar: 

 

 
Figur 4. Bilden visar en så kallad double-skin facade, och hur växthuseffekten 

verkar för att värma upp luften i utrymmet innanför glasskiktet [9]. 

 

2.5 Väderförhållanden 

2.5.1 Sommartid 

Behovet av vädring för de enkelsidiga lägenheterna är störst sommartid. De höga 

temperaturer som kan råda sommartid i kombination med solinstrålning leder till 

höga inomhustemperaturer. 
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Indata för beräkningar av luftflödena för kanaler är tagna från Stockholms och 

Uppsala läns luftvårdsförbund. Rådande temperaturer i maj, juni, juli och augusti 

månad har undersökts. Juli var den varmaste månaden för 2010. Grafen nedan visar 

att Stockholm hade en temperatur på ca 26 graden den 11e och 13e juli 2010, 

vilket har använts vid beräkningarna[10]. 

 

Figur 5. Grafen visar dagstemperaturen under juli[10] 

2.5.2 Kallare temperature 

De stora temperaturskillnaderna mellan utomhus- och inomhustemperaturen 

vintertid ger stor luftomväxling vid öppning av ett fönster, och ger då 

tillfredställande vädringsmöjligheter. Behovet av korsdrag är därför inte lika stort 

på vinterhalvåret.  

3 Kvalitativ analys av två alternativ till utformning 

Genom att studera olika potentiella utformningar av vädringsschaktet, valdes de 

två lämpligaste alternativen ut för att gå vidare med utformningen.  

De aspekter som valts att studera närmare är brand, akustik och luktsmitta. 

Det första alternativet är ett öppet schakt för alla lägenheter och det andra 

alternativet består av separata kanaler för varje lägenhet. Luften i kanalerna värms 
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av solinstrålning på en glasfasad för att uppnå en stigkraft i kanalerna. En 

kvalitativ analys av de två alternativ redovisas nedan. 

3.1 Gemensamt schakt för alla lägenheter 

Inledningsvis undersöktes ett gemensamt schakt för alla lägenheter. Det 

gemensamma schaktet kan liknas ett hisschakt för att få en visuell förståelse av 

utformningen. Från varje lägenhet kan en lucka öppnas till det gemsamma schaktet 

vid behov av vädring, samtidigt som ett fönster öppnas. Tryckskillnaden mellan 

schaktet och utomhus ska skapa en luftström genom lägenheten. Bilden nedan 

illustrerar det gemensamma schaktet för alla lägenheter. 

 

Figur 6. Bilden illustrerar ett gemensamt schakt för alla lägenheter 

3.1.1 Brand 

Varje lägenhet är en egen brandcell, vilket innebär att vid en eventuell brand i en 

lägenhet, ska inte branden kunna spridas till en annan lägenhet[11]. Med ett öppet 

gemensamt schakt för alla lägenheter i linje finns risken för en eventuell brand att 

spridas från en lägenhet till en annan på kort tid.  
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Utdrag från BBR kapitel 5:623Brand 

Brandcellsskiljande byggnadsdelar ska vara täta mot genomsläpp av flammor och 

gaser och vara så värmeisolerande att temperaturen på den av brand opåverkade 

sidan inte medför risk för brandspridning. Byggnadsdelen ska utformas så att den 

upprätthåller sin avskiljande funktion antingen under den tidsperiod som anges i 

kraven på brandteknisk klass för byggnadsdelar i avsnitt 5:621 med brandpåverkan 

enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2 (standardbrandkurvan) eller enligt 

dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp. 

3.1.2 Akustik 

Med ett öppet schakt kan ljud från en lägenhet till en annan transporteras, speciellt 

när två eller fler lägenheter har sina luckor öppna samtidigt. Det är stor sannolikhet 

att grannar vädrar samtidigt.  

3.1.3 Luktsmitta 

Matos och eventuell cigarettrök kan transporteras mellan lägenheterna genom ett 

gemensamt schakt.  

3.1.4 Analys av gemensamt schakt 

Det första problemet som uppmärksammades var att det skulle bli mycket svårt att 

säkerställa att luftflödet genom det gemensamma schaktet inte under några 

omständigheter också gick från schaktet och in i lägenheterna. Detta leder till att 

matos eller annan luktsmitta kan transporteras från en lägenhet till en annan. Med 

det gemensamma schaktet uppstår även akustikproblem, då ljud kan transporteras 

mellan lägenheterna. Vid en eventuell brand kan brandgaser och farlig rök spridas 

från en lägenhet till en annan via ett gemensamt schakt.  

3.2 Ett schakt med separata kanaler för varje lägenhet 

Med inspiration från självdragssystem och principen med double-skin facade växte 

idén fram att varje lägenhet kan ha en separat kanal. Utsidan av schaktet görs i glas 

som solen kan skina på för att värma luften i schaktet, och som i sin tur ska värma 

luften i kanalerna för att uppnå en stigkraft.  
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Figur 7. Bilden illustrerar separata kanaler för varje lägenhet med en glasfasad 

3.2.1 Brand 

Med separata kanaler minimeras risken för brandspridning då luften i kanalerna ej 

kommer i kontakt med varandra. 

3.2.2 Akustik 

Ljud mellan lägenheterna transporteras inte mellan de separata kanalerna, 

kanalerna kan ljudisoleras vid behov. 

3.2.3 Luktsmitta 

Matos och eventuell cigarettrök har leds ut från varje enskild kanal och kan därför 

inte transporteras till en annan lägenhet. 

3.2.4 Analys av ett schakt med separata kanaler för varje lägenhet 

Med separata kanaler för varje enskild lägenhet försvinner många problem, då 

luften mellan lägenheterna inte komma i kontakt med varandra.  

Ur brandsynpunkt får inte farlig rök under några omständigheter från en eventuell 

brand i en lägenhet, transporteras till en annan lägenhet, vilket säkerställs med 

separata kanaler. Akustikproblem och luktsmitta undviks med separata kanaler för 

de enskilda lägenheterna då luften från de olika lägenheterna inte kommer i kontakt 

med varandra.  
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3.3 Slutsats av den kvalitativa analysen 

Ett gemensamt schakt för alla lägenheter är ej genomförbart, då luft från en 

lägenhet kan transporteras in i en annan. Lösningen med separata kanaler för varje 

lägenhet tar bort problemet. 

 

Efter undersökningar av de två alternativen fortsatte arbetet vidare med att utforma 

ett schakt med enskilda kanaler för varje lägenhet. 

 

 

 
Figur 8. Bilden illustrerar en kanal från en lägenhet, glasfasaden, och 

solstrålningen. 
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4 Metod 

4.1 Nödvändigt luftflöde genom vädringsröret 

Sommartid kan temperaturen i lägenheterna bli obehagligt hög då solen lyser in 

genom fönster och en boende kan då förväntas vilja sänka temperaturen till en 

acceptabel nivå inom en timme. För att vädra ut obehagligt varm luft vid stark 

solinstrålning i lägenheten antas en omsättning av 1 oms/h vara nödvändig. 

För den studerade lägenheten, en tvåa på 63 kvadratmeter med takhöjd 3 meter, 

innebär det ett luftflöde på 

    

    
        m3/s 

4.2 Beräkning av möjligt luftflöde genom vädringsröret 

Problemet är att ingen termisk drivkraft uppstår då temperaturen inne i lägenheten 

och utomhus är lika. För att få en tillräcklig termisk drivkraft genom vädringsröret 

när temperaturen utomhus är i nivå med den inomhus ska solens energi tillvaratas 

genom att låta solen lysa på röret genom en glasfasad. 

För att kunna säkerställa att konstruktionen ger den eftersträvade 

temperaturhöjningen görs här en beräkning av luftens temperatur i röret. Det görs 

genom att använda modellen och ekvationerna som finns i Lectures on Building 

Physics av Gudni Johannesson[12], avsnitt 8.4. 

Modellen beskriver en värmebalans för luft strömmande mellan två skikt, och ger 

ekvationer för att beräkna temperaturen på luften som strömmar genom spalten. 

Efter modifieringar gjorda för att anpassa kompendiets modell till vädringsröret ser 

modellen ut så här: 
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Figur 9. Figuren visar kanalen och vad de införda beteckningarna representerar. 

De anpassningar som gjorts för att anpassa kompendiets modell till vädringsröret 

innefattar att de två omslutande skikten i detta fall är identiska och består endast av 

rörets plåt. Den andra anpassningen är att Ti = Tekv, eftersom röret omsluts av 

luften i rörutrymmet är temperaturen lika på båda sidor om röret. 

Beräkningen har genomförts för en varm sommardag, då temperaturen inomhus 

kan tänkas bli hög. Klimatdata har hämtats från Stockholm och Uppsala läns 

Luftvårdsförbunds hemsida. 

Vädringsröret är av plåt som målats svart för att absorptansen av solstrålning ska 

bli så hög som möjligt. Absorptansen antas då till 0,9. 
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Temperaturen på luften på ett avstånd x från inloppet fås av ekvationen 

Tx = Tekv-(Tekv-Tinne)e
-kx (1) 

Vi är intresserade av temperaturen vid rörets utlopp, där x = 4 m, så vi skriver 

Tutlopp = Tekv-(Tekv-Tinne)e
-kx (2) 

Där 

Tekv = En temperatur som tar hänsyn till solstrålningens värmande effekt på rörets 

yta. T
ekv

 är en sammanvägning av luftens temperatur utanför röret och den 

temperatur röret får av solstrålningen.  

Solstrålningen tas hänsyn till genom att anta att utsidans temperatur är så mycket 

högre än den uppmätta, som är ekvivalent med effekten av solstrålningen. [°C] 

 

Tekv kan beräknas enligt 

Tekv = Tekv + Rse∙aI (3) 

Där 

Rse = Värmeövergångsmotstånd från rörets yta till luften [m²K/W] 

a = absorptansen för ytan [-] 

I = Solstrålningen på röret [W] 

Solstrålning mot en vertikal yta kan beräknas med formeln 

    
         

    
 [13] (4) 

Där 

Ig = Globalstrålning 

θ = solvinkeln enligt bild 1. I Stockholm är solvinkeln 54° på sommaren. 

β = ytans lutning mot horisontalplanet enligt bild 1, för en vertikal yta 90°. 

 
Figur 10. Figuren visar vinkelbeteckningar för beräkning av solstrålning [13]. 
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Tinne = Temperaturen i lägenheten 

  
 

   

           
        

 (5) 

Där 

c = Luftens specifika värmekapacitet = 1012 J/(kg·K) 

d = Rörets diameter 

U = Luftens hastighet i röret [m/s] (beräknas) 

Rtot = Rse+ Rplåt + Rsi (6) 

 Där 

 Rse = Värmeövergångsmotstånd mellan rörets omgivning och rörets yttre yta 

[m2K/W] 

 Rplåt = t/λv 

  Där 

  t = plåtens tjocklek 

  λv = plåtens värmeledningsförmåga 

 Rsi = Värmeövergångsmotstånd mellan rörets inre yta och luften i röret [m2K/W] 

 

Genom att stoppa in (5) i (2) fås 

 

                          

 
 

   
           

       
 (7) 

 

I denna ekvation är både Tutlopp och U okända. 

 

Det som driver luften från inlopp till utlopp är tryckskillnaden som uppstår på 

grund av densitetsskillnaden på luften mellan inlopp och utlopp. 

Energimängden hos en fluid, vid stationär, inkompressibel och friktionsfri 

strömning, mätt som vattenpotential, kan uttryckas med Bernoullis ekvation. 

Vattenpotential är ett koncept som relaterar energin hos en inkompressibel fluid till 

en höjd av en ekvivalent pelare av fluiden. Uttrycket vattenpotential kommer från 

att konceptet vanligtvis används för vatten, men det går att applicera även på gaser. 

I Bernoullis ekvation är den totala energin i en viss punkt i en fluid lika med 

energin som härrör från hastigheten i fluiden, plus energin från trycket i fluiden, 

plus den potentiella energin av punktens höjd över ett referensplan. Enheten för 

vattenpotential är meter. 

  
 

ρ 
 

  

  
          [m] (8) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkompressibel_fluid
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Där 

z = höjden över ett horisontalplan som angetts som referensplan  

P = statiska trycket [Pa] 

ρ = densiteten [Pa] 

g = tyngdaccelerationen = 9,82 [m/s2] 

U= fluidens strömningshastighet[m/s] 

 

Mellan två punkter med olika höjd på en strömningslinje erhålls 

   
  

ρ 
 

  

  
    

  

ρ 
 

  

  
       (9) 

Där 

hf = Strömningsförlusterna = 
λ  

 

  

  
 

Där 

λ = Friktionstalet [-] 

Och 

ht = tilläggsförluster =   
  

  
 

Där 

∑  = Summan av motståndskoefficienter [-] 

Med uttrycken för strömnings- och tilläggsförluster får Bernoullis ekvation 

utseendet 

 

   
  

ρ 
 

  

  
    

  

ρ 
 

  

  
 

λ  

 

  

  
   

  

  
 (10) 

 

Om varje term i ekvationen multipliceras med ρg blir enheten tryck i Pascal: 

  ρ     
ρ  

 
   ρ     

ρ  

 
 

λ  

 

ρ   

 
   

ρ   

 
 (11) 

 

Om vi skriver 
λ  

 

ρ   

 
   

ρ   

 
 = ∆Pförl (index förl för förlust) fås 

  ρ     ρ     ρ     ρ          (12) 

Om i de två punkterna hastigheten är noll, vilket är fallet strax utanför inlopp och 

utlopp till en kanal, kan ekvationen skrivas om till: 

  ρ       ρ            (13) 

Om också P1 = P2, men temperaturen, och därmed densiteten är olika i de båda 

punkterna, ρ1 och ρ2 fås 

  ρ     ρ          (14) 
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Om de två punkterna också ligger på samma höjd z över referensplanet, z1 = z2 = z, 

fås 

 ρ
 
   ρ

 
         (15) 

 ρ
 
 ρ

 
                (16) 

Höjden z är i detta fall höjdskillnad mellan kanalens inlopp och utlopp. 

Med 

        
   

           
  och 

        
   

           
  

Fås 

 

 
   

           
 

   

           
      

                 
 

 
 
               

 

 
 
                 

 

 
 
            

 

   
 

  (17) 
 

Där 

 inlopp = Motståndskoefficient för inloppet [-] 

 krök = Motståndskoefficient för rörkröken [-] 

 utlopp = Motståndskoefficient för utloppet [-] 

ρmedel = 
               

 
 

 

Hastigheten bryts ut: 

 

   
   

   

         
 

   

           
     

ρ                                      ρ            
 (18) 

 

Och stoppas in i (7): 

                          

 
 

   
           

   
   

   
         

 
   

           
     

                              ρ        ρ      λ     
    

 

  (19) 

Tutlopp beräknas med Mathcads Find-funktion, och sätts in i (18) 
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 ρ
      

  ρ
     

 λ       
 

  (20) 

 

Flödet fås nu ur 

Q = U∙A 

Där 

A = Rörets tvärsnittsarea 

 

Använda värden 

I den ordning de uppträder i beräkningen 

 Temperaturer är hämtade från meterologiska data från www.slb.nu [5]. 

 Värmeövergångsmotståndet mellan rörets omgivning och rörets yttre yta Rse 

ansätts till 0,04 m2K/W med hänvisning till avsnitt 3 i [12]. 

 Absorptansen a för plåten sätts till 0,9  

 Globalstrålningen Ig = 900 [W/m2] enligt meterologiska data från 

www.slb.nu [5]. 

 Solvinkel θ = 54° enligt data för Stockholm från [14] 

 Innetemperaturen i en lägenhet har antagits till 5°C lägre än utetemperaturen 

eftersom det efterfrågade resultatet gäller vid obekvämt hög temperatur. 

Temperaturen antas dock ej understiga 20°C 

 Avståndet från inlopp till utlopp, x, ansätts till 4 meter.  

 Motståndskoefficient för inloppet och krök,  inlopp,  krök ansätts båda till 0,5. 

Motståndskoefficient för utlopp,  utlopp, ansätts till 1. 

 Friktionstalet λ ansätts till 0,05. 

 Plåtens värmeledningsförmåga λ är för aluminium = 160 W/mK [12] 

 Värmeövergångsmotstånd mellan rörets inre yta och luften i röret Rsi ansätts 

till 0,13 m2K/W med hänvisning till avsnitt 3 i [12]. 

 

Resultaten för olika kanallängder och temperaturer redovisas i avsnitt 5.2. 
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4.3 Validering av beräkningsmodell 

För att avgöra om modellen ger ett rimligt resultat söker vi ett sätt att göra en 

rimlighetsbedömning av resultatet. Det gör vi genom att beräkna hur stort flöde 

som fås genom kanalen utan att ta hänsyn till inverkan från solen. Solen togs i 

modellen ovan hänsyn till genom att sätta en hög temperatur utanför röret och låta 

röret värma upp luften. Nu används temperaturen vid utloppet för att beräkna 

tryckskillnaden mellan inlopp och utlopp. Enligt samma härledning som användes 

ovan beräknas tryckskillnaden med Δρgh. 

Densiteten vid in- och utloppet fås med formeln   
   

     
 

Tryckskillnad mellan inlopp och utlopp utan solens inverkan blir: 

    ρ
    

 ρ
   

    (21) 

Höjden är precis som ovan kanalens längd. 

Denna tryckskillnad sätts på samma sätt som ovan lika med tryckförlusterna i 

kanalen 

   
 
      

 ρ
      

   

 
 

 
  ö 

 ρ
      

   

 
 

 
      

 ρ
      

   

 
 

ρ
     

 λ      

   
   

  (22) 

och hastigheten U kan då brytas ut: 

    
  Δ 

ρ
    

   
      

  
  ö 

   
      

 ρ
      

  ρ
     

 λ      
      

Och flödet utan solens inverkan blir: 

Q2 = U2∙A 

Q2 visar sig vara ca 0,04 m3/s och Q 0,067 m3/s. Det innebär att solens inverkan 

ökar flödet med ca 0,027 m3/s, vilket anses vara en rimlig ökning av flödet på 

grund av solen. 
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5 Resultat 

5.1 Vädringsschaktet 

Utformningen av vädringsschaktet består av separata kanaler från varje lägenhet 

samlade i ett schakt med en glasfasad.  

Principen för vädringsschaktet är att det ska skapas ett luftflöde i kanalerna som 

ska suga ut luft ur lägenheterna. Luftflödet i kanalen ska drivas av 

temperaturskillnader genom att luften i kanalen värms upp och stiger. Det kommer 

vara en högre temperatur i kanalerna jämfört med inomhusluftens temperatur, 

vilket leder till att luften som kommer från lägenheten värms upp i kanalen och 

stiger. 

Utanpå kanalerna med en luftspalt emellan, sätts en glasfasad. Ena sidan av 

schaktet blir i glas. Alla kanaler behöver ha god kontakt med luften i schaktet för 

att maximera en värmeöverföring, från solinstrålning på glasfasaden till schaktet. 

Glasfasaden ska generera så att luften i schaktet värms upp av solen. För att 

värmeöverföringen från luften i schaktet till kanalerna ska fungera, målas rören 

svart för att uppnå god värmeöverföringsförmåga (α-värde). 

Nedan visas en principskiss på vädringsschaktet. 

 

Figur 11a. Tvårumslägenheten med fasad åt söder. 
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Figur 11b. Tvårumslägenheten från trapphuset. 

5.2 Flöden i kanalerna 

I följande tabell framgår hur stora flöden som beräkningsmodellen ger för olika 

utomhustemperaturer och olika längder på kanalen. En globalstrålning på 900 

W/m2 har använts i beräkningen. Inomhustemperaturen har antagits vara fem 

grader lägre än utomhustemperaturen, men lägst 20 °C. 

   

Kanalens längd 

   

4 meter 7 meter 10 meter 13 meter 

Inomhustemperatur °C Utomhustemperatur °C ΔT Flöde [m3/s] 

25 30 5 0,065 0,085 0,098 0,107 

23 28 5 0,067 0,084 0,096 0,106 

20 25 5 0,066 0,084 0,096 0,105 

20 24 4 0,066 0,083 0,095 0,104 
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Utifrån dessa resultat kan konstateras att solens uppvärmning ger en tryckskillnad 

som ger ett flöde i kanalerna. 

 

Figur 12. Bilden illustrerar en kanal från en lägenhet, glasfasaden, och 

solstrålningen. 

6 Slutsats & diskussion 

När det gäller passivhus är det särskilt viktigt att göra behovet av elenergi så litet 

som möjligt. Vädringsschaktet utformades efter krav på att ingen köpt energi får 

användas. Ursprungsmodellen med ett gemensamt schakt för alla lägenheter gick 

inte att genomföra. Den nya utformningen är framtagen med inspiration från 

traditionella självdragssystem och kunskaper från studier på solenergi.  

Resultaten visar att det är möjligt att använda solenergi för att värma luft och 

genera en stigkraft i kanalerna. Luftflödet blir enligt beräkningarna tillräckligt stort 

för att vädra lägenheten. Solenergi är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att 

minimera behovet av köpt energi.  
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6.1 Rekommendationer och framtida arbete 

Att bygga en prototyp av vädringsschaktet skulle vara lämpligt för att vidare 

studera utformningen. Det ligger i tiden att ta fram hållbara miljövänliga lösningar 

för dagens bebyggelse. 

Strömningslinjer för hur luften strömmar genom lägenheten är intressant att 

undersöka. Simulering av luftrörelsen i lägenheten kan göras med hjälp av CFD-

verktyg, Computational Fluid Dynamics. 

En jämförelse med hur flödet skulle kunna skapas av en fläkt driven av solpanel 

kan undersökas. Eventuellt skulle lämpligare placering kunna åstadkommas då.  

Att komplettera solen med vindkrafter är en intressant analys att göra, då solen och 

vinden inte beror på varandra.  

Studera vädringsschaktets funktion för fasader åt andra väderstreck är också en 

intressant vidare studie.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Beräkning av möjligt luftflöde genom vädringskanalen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av möjligt luftflöde genom vädringsröret 

Temperaturen på luften i röretet fås från ekvationen 
 

Där  

Tekv = Ekvivalent temperatur [ °C] = T.mellan R.se a I  

Tmellan = Temperaturen innanför glaset = 1,3*Tute 

Tute[C] 30  

Tmellan 1.3 Tute[C] 273 312  

Rse = Värmeövergångsmotstånd mellan rörets 

omgivning och rörets yttre yta [m²K/W] 

Rse 0.04  

a = absorptansen för ytan [-] a 0.9  

I = Solstrålning mot en vertikal yta i Stockholm 

en varm sommardag [W] 

Ig = Globalstrålning [W] Ig 900  

θ = solvinkeln [rad] 
54 

180
0.942  

β = ytans lutning mot horisontalplanet [rad] 
90 

180
1.571  

I Ig
sin  ( )

sin ( )
 653.888  

Tekv Tmellan Rse a I 335.54  



 

Tinne = Temperaturen inne i lägenheten [ °C] Tinne 273 25 298  

Tinne 273 24 297  
c = specefik värmekapacitet för luft [J/kg] c 1012  

d = Rörets diameter [m] d 0.3  

x = avstånd från inlopp [m] x 4  

g = tyngaccelerationen [m/s2] g 9.82  

h = höjdskillnad mellan inlopp och utlopp [m] h 4  

ρinne = Luftens densitet i lägenheten   inne
351

Tinne

1.182  

ζinlopp = Motståndskoefficient för inloppet [-]  inlopp 0.5  

ζkrök = Motståndskoefficient för kröken [-] krök 0.3  

ζutlopp = Motståndskoefficient för utloppet [-]  utlopp 1  

λ = Friktionstal [-]   f 0.05  

Värmeövergångsmotstånd mellan rörets 

omgivning och rörets yttre yta 
Rse 0.04  

Värmeövergångsmotstånd genom röret är lika med rörets tjocklek t 

dividerat med plåtens värmeledningsförmåga, λ: 

Rplåt = t/λ 

Plåtens tjocklek t: t 0.004  

Plåtens värmeledningsförmåg λ: v 160  Enligt aluminium ur Gudni 

Värmeövergångsmotstånd genom röret: Rplåt
t

v

2.5 10
5

  

Värmeövergångsmotstånd mellan rörets inre 

yta och luften i röret:  
Rsi 0.13  

Totala Värmeövergångsmotståndet: Rtot Rse Rplåt Rsi 0.17  
Rtot 0.05

*
 



 

Tx löses med Mathcads Find-komando: 

Initial gissning: Tx 273 40 313  

Given 

Tx Tekv Tekv Tinne  exp
x

351

Tx

c d

2  inne
351
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 inne inlopp krök 
351
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d
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Tx Find Tx  305.609  

Tcelsius Tx 273 32.609  

utlopp
351

Tx

1.149  

medel

 inne utlopp

2
1.165  

 inne utlopp  g h 1.308  

Tx sätts nu in i  

För att få hastigheten i röret. 

U
2  inne utlopp  g h

 inne inlopp krök  utlopputlopp
medel  f h

d


0.954  

Rörets tvärsnittsarea A 
d

2

4
 0.071  

Volymflödet blir nu 

Q U A 0.067  

U
2  inne utlopp  g h

 inne inlopp krök  utlopputlopp
medel  f h

d



*



 

 

Rimlighetsbedömning  

ute
351

Tute[C] 273
1.158  

P  inne ute  g h 0.919  

U2
2P

 inne inlopp krök  utlop putlop p
medel  f h

d


0.8  
U2

P

 inne inlopp krök  utlop putlop p
medel  f h

d


0.566  

Q2 U2 A 0.04  

Solstrålningen ger ett bidrag på  Q Q2 0.027  m3/s 


