
Friskluft/Tilluft

Kontor/Restaurang/Service
Bergvärme

Tunnelbana
Kyld luft på sommaren, Uppvärmd luft på vintern
Övertryck i systemet medför att man kan utnyttja detta passivt istället för fläktar.

Handelsträdgård/ Växthus

Atrium

Övertrycket från tunnelbanan hjälper ser till att det blir drag
i tilluftskanalen via en turbin. Här värmeväxlas även luften.
Energin som turbinen genererar används till den mekaniska 
ventilationen i byggnaden.

Turbin/värmeväxlare

Varm luft stiger
vilket genom konvektion
ger en sugeffekt, och drag 
skapas genom stacken.Friskluft dras in

Luften värms upp av marken

Termitstacksprincipen

FFrriiskklluuft/TTillluuft

KKonttoorr//RReessttauuraanng//SServicee
Beergväärrme

TuTunnnele babanan
dKyld luflu t på sommaren, Uppvärmd md luftu  på vinterner

Överve tryck i i systemet medme för att t man m kan utnyttja detd ta passivt iv stälället l för fläktar.

HHannddeelsträädgåårdd// Växxtthhuuss

Atriuumm

ÖvÖ ertryccket t frf ån ttunneelbanan hjäj lper ser ttill att dedet t blirir d drarag
i tillufu tskakanaalen via en turbin.n  Här värärmemevääxlx asas även n luluftftenen.
Ennerergigin som m turbinnen gennererara  använändsds ttill deden memekakanin skka a
venttilationeen i i bybyggnaden.

TTurbinn//vvärmmevääxxllaarre

VVaarrmm lluufftt sstiggeerr
vvillkkeett ggeennoomm kkoonnveekkttiioon
ggerr eenn suggeeffffeekktt, oocchh  ddrag 
sskkappaass ggeennoomm sttaacckkeen.FFrrisskklluuftt ddrraass inn

Luften värms upp av marken

ENERGI-
PRINCIP
BERGVÄRME
Bergets termiska tröghet gör att massan lagrar värmen från tunnelbanan.
Vilken kan tas till vara på via en bergvärmepump.

FRISKLUFT/TILLUFT
Värms upp passivt genom tilluftskanalen i berget på vintern och kyls ner på sommaren.

VÄRMEVÄXLARE/TURBIN
Övertrycket från tunnelbanan ser till att det blir drag i tilluftskanalen via en turbin. Här 
värme växlas även luften. Energin som turbinen genererar används till den mekaniska 
ventilationen i byggnaden.

KONTOR/RESTAURANG/SERVICE
Värmer upp luften genom sin verksamhet och genom konvektion skapas drag och den 
varma förbrukade luften stiger och vandrar vidare genom byggnaden. Detta naturliga 
drag minskar behovet från mekanisk ventilation.

ATRIUM
Solen värmer upp luften som fortsätter att stiga genom uppvärmningen.

HANDELSTRÄDGÅRD/VÄXTHUS
Den varma CO2-haltiga luften bidrar till bättre odlingsklimat. Här omvandlas till den
till O2-haltig luft som kyls ner genom kontakt med glaset i växthuset. Denna luft 
kan nu dras ner till bottenvåningen och fortsätta cykeln.
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