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SAMMANFATTNING 

Städerna växer och samtidigt ökar efterfrågan på närodlade och ekologiska grödor. För att 

klara av att producera närodlat och mer hållbart skulle ett alternativ vara att odla i så kallade 

vertikala växthus. I Kiruna finns Sveriges största malmgruva som drivs av företaget LKAB 

vars olika processer leder till spillvärme. I Kiruna är klimatet kallt jämfört med större delen av 

Sverige och därför erfordras uppvärmning om odling ska kunna ske året runt i ett växthus. 

Examensarbetets uppgift är därför att undersöka hur man kan utnyttja spillvärme till ett 

vertikalt växthus i samband med en ny kontorsbyggnad på LKABs gruvområde. LKABs nya 

kontorsbyggnad har ett kvadratiskt avtryck på marken med ett hörn i sydlig riktning. 

Fördelningen mellan växthus och kontor kan förenklas genom att kvadraten delas på 

diagonalen där den södra halvan är växthus och den norra halvan kontor. Eftersom 

solförhållandena för odling är speciella i Kiruna har växthusets väggar en lutning som är 

anpassad efter solens låga infallsvinkel vilket gör att växthusets area minskar med varje 

våningsplan. Som yttermaterial till växthuset används glas och som stommaterial används 

stål. Ett hydroponiskt odlingssystem används där plantorna sätts direkt i en cirkulerande 

näringslösning och på så sätt kan systemet utformas med horisontella odlingsrör i flera 

vertikala odlingsplan. För uppvärmning av växthuset kommer spillvärme från LKABs 

verksamhet att utnyttjas, i examensarbetet undersöks två olika alternativ av spillvärmekällor 

och resultatet är att båda de alternativ som undersökts kan utnyttjas för uppvärmning av hela 

växthusdelens volym. 
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ABSTRACT 

While the cities are expanding the demand for locally grown and organic crops is increasing. 

To be able to produce locally and more sustainable crops, one option could be to grow in a 

so-called vertical greenhouse. In Kiruna the largest ore mine in Sweden is operated by the 

company LKAB. Various processes in the mining industry lead to waste heat. In Kiruna, the 

climate is cold compared to most parts of Sweden, and therefore requires heating for the 

cultivation to be able to take place all year round in a greenhouse. The project’s task is to 

explore how to utilize waste heat from the mine to a vertical greenhouse in the context of a 

new office building at LKAB's mining area. LKAB's new office building has a square footprint 

on the ground with one of the corners in the south direction. The division between the 

greenhouse and the office can be simplified by the square divided diagonally where the 

southern half is the greenhouse and the northern half the office. Since the sunlight is limited 

in Kiruna the greenhouse walls has been design to adjust to the sun’s low position. The sun’s 

low position requires a sloped facade in the south direction. The greenhouse’s floor area 

decreases with each floor. As the external material for the greenhouse glass is used and as 

framing material steel is used. A hydroponically system is used where the seedlings are put 

directly in a circulating nutrient solution and in this way the system can be designed with 

horizontal pipes in several vertical cultivated floors. The greenhouse will be heated with 

waste heat from LKAB's industry, the project examines two alternatives of waste heat 

sources, and the result is that both of the alternatives studied can be used to heat the entire 

volume of the greenhouse. 
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1 INLEDNING  
I dagens samhälle är miljö- och klimatfrågan mer aktuell än någonsin. Städerna växer då fler 

personer flyttar in från landsbygden och man efterfrågar samtidigt mer närodlad och 

ekologiskt mat. För att klara av att leverera närodlade grönsaker till en växande befolkning 

krävs nya sätt att odla på. Eftersom utrymmet i städerna är begränsat går det inte att odla på 

det traditionella sättet på åkermark. En lösning skulle kunna vara att odla på höjden i så 

kallade vertikala växthus. Dessa skulle kunna placeras som fristående växthus eller i 

samband med kontor eller bostäder. För att växterna från dessa vertikala växthus ska kunna 

konkurrera ekonomiskt med importerade grönsaker krävs att odlingen är energieffektiv. För 

att lösa det kan man använda sig av spillvärme från industrier eller andra verksamheter till att 

värma upp växthuset. Med växthus nära bebyggelse slipper man långa transportsträckor, 

vilket gör att grönsakerna blir färskare och koldioxidutsläppen minskar. Minskade 

koldioxidutsläpp innebär minskad inverkan på växthuseffekten. På sikt skulle sådana växthus 

kunna göra städer självförsörjande på vissa grödor.  

I Kiruna är tillgången på närodlade grödor begränsad och importerade grönsaker kräver 

långa transportsträckor. På grund av Kirunas kalla klimat försvåras odling utan uppvärmning. 

I Kiruna finns Sveriges största malmgruva som drivs av företaget LKAB.  Gruvindustrins olika 

processer medför överskottsvärme som släpps ut. LKAB söker idag efter nya sätt att utnyttja 

denna spillvärme. Examensarbetets uppdrag var därför att ge förslag på hur man kan utnyttja 

spillvärmen till ett vertikalt växthus i samband med ett nytt kontorshus. Den nya byggnaden 

placeras inom en tilldelad area på gruvområdet. Växthusets funktion är att kunna leverera 

grönsaker till matbutiker i närområdet i Kiruna. En annan viktig aspekt är att skapa en god 

arbetsmiljö för de som arbetar i LKABs kontorsbyggnad och trevlig upplevelse för andra som 

vistas i byggnaden. 
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1.1 SYFTE  

Genom att undersöka hur ett vertikalt växthus i Kiruna skulle kunna se ut, och hur det skulle 

kunna ta vara på spillvärme från LKABs gruva, skulle växthuset kunna ge samhället i Kiruna 

närodlade grönsaker och nya arbetstillfällen för invånarna. Det skulle i sin tur kunna leda till 

att man går vidare och undersöker om odlingssättet är användbart på flera orter i norra 

Sverige. Om norra Sverige kan utnyttja spillvärme från industrier till att odla får de närodlade 

och färska grönsaker. De närproducerade grönsakerna blir mer miljövänliga med de korta 

transportsträckorna om man samtidigt kan hålla sig inom ett hållbarhetsperspektiv när det 

gäller odlingens andra aspekter. 

1.2 AVGRÄNSNING 
Examensarbetet omfattar endast gestaltning av växthusdelen i kontorskomplexet. Själva 

kontorsdelen i sig gestaltas endast enkelt för att ge en överblick över projektets helhet. 

Gestaltningen omfattar endast förslaghandlingar för byggnadens utformning och inredning 

med mera ingår inte i examensarbetet. Byggnadens konstruktion behandlades inte. 

Tekniska lösningar som skulle effektivisera odlingen, exempelvis växtrotation för att få en 

jämn och kvalitativ skörd, ligger utanför ramen för examensarbetet. Istället ligger fokus på att 

skapa ett realistiskt framtidsprojekt som ger LKAB god marknadsföring och samtidigt både 

en ekonomisk och miljömässig vinst. Beräkning på belysningsbehov ingår inte i 

examensarbetet. 

Spillvärmeberäkningar har utförts med värden från LKAB samt rimliga antaganden. 

Spillvärmen antogs endast att användas för att värma växthuset och inte kontorsdelen eller 

andra byggnader. Ekonomiska beräkningar för växthusets lönsamhet behandlas inte i detta 

examensarbete.  

Situationsplanen har inte behandlats då gruvområdet är under pågående förändring på grund 

av gruvans expansion.  

1.3 METOD 
För att kunna göra en rimlig utformning av växthuset behövs kunskap om växthusteknik, 

växter, odlingssystem och energianvändning. Informationen tillhandahålls främst från tidigare 

rapporter, artiklar och studier inom ämnet.  

Beräkning av förhållandet mellan värmekapaciteten från spillvärmen och växthusets 

värmebehov har utförts med hjälp av litteratur, främst Projektering av VVS-installationer 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011),och konsultation av sakkunnig. Värden för 

spillvärmeberäkningarna har tillhandahållits via personlig kommunikation med LKAB. Övriga 

värden har genom rimliga antaganden uppskattats. 

För gestaltning av det vertikala växthuset användes olika metoder och datorprogram. Under 

skissprocessen tecknades idéer och figurer för hand men för att kunna få en tredimensionell 

uppfattning och bättre förståelse av formen modellerades byggnaden i programmet Trimble 

SketchUp. SketchUp är lämpligt för tredimensionella skisser men för mer detaljerade 

byggnadselement användes andra program. I ritprogrammen Autodesk CAD och Autodesk 

Revit har ritningar och tredimensionella modeller skapats. För att kunna avgöra vilken 

placering av byggnaden som är lämpligast med hänsyn till växthusets ljusbehov har en 

solstudie över det tilldelade området utförts i Revit. För att skapa mer realistiska illustrationer 
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över byggnadens utformning har renderingar av modellen från Revit kombinerats med 

fotografier i bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop. 

1.4 MÅLFORMULERING 
För detta examensarbete ingår två olika mål, det ena är att gestalta en byggnad och det 

andra är att beräkna spillvärmens uppvärmningskapacitet för den gestaltade byggnaden. 

1.4.1 GESTALTNING 
Gestaltningsdelen i examensarbetet omfattar framtagning av förslagshandlingar för 

utformning av byggnadens växthus- och kontorsdel. Växthusdelen ligger i fokus men för att 

kunna utforma en enhetlig byggnad och ett mer realistiskt förslag måste även kontorsdelen 

behandlas. Gestaltningen kommer att redovisas med förslagshandlingar för själva 

byggnaden. 

”Förslagshandlingar för byggnad utgör en översiktlig redovisning av byggnadens eller 

anläggningens utformning med utgångspunkt från de i byggnadsprogrammet angivna kraven 

och förutsättningarna. Alternativa lösningar kan redovisas. Byggnadens eller anläggningens 

preliminära utformning samordnas med installationer och konstruktiv uppbyggnad.” 

ARKITEKTENS UPPDRAG (Arkitekt- och Ingenjörsföretagen, 1997) 

Utifrån idéer på förslagshandlingarnas innehåll från ARKITEKTENS UPPDRAG (Arkitekt- 

och Ingenjörsföretagen, 1997) samt våra egna preferenser har vi valt att inkludera följande i 

examensarbetet: 

1. Beskrivning av förslagets utformning 
2. Situationsplan i skala 1:2 000 och 1:1 000 
3. Planer, sektioner och fasader i skala 1:200 
4. Perspektivskisser och illustrationer  
5. Konceptplansch 
 

1.4.2 BERÄKNING 
Genom beräkningar ska värmebehovet för det utformade växthuset dimensioneras samt 

värmekapaciteten från LKABs spillvärme. Genom att jämföra värmebehovet med 

värmekapaciteten kan vi avgöra om uppvärmningen kan tillgodoses med spillvärmen.  
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

I följande stycke beskrivs nuvarande förhållanden för den aktuella platsen och verksamheten 

som bedrivs på LKABs gruvområde i Kiruna. LKAB, Luossavaara–Kiirunavaara AB, bildades 

år 1890 och är idag statligt ägt. LKAB bryter varje dygn 76 000 ton järnmalm i norra Sverige. 

LKAB har även förädlingsprocesser och producerar järnmalmspellets. (LKAB, u.d.) 

Kiruna är en kommun i Lappland inom Norrbottens län och är till ytan Sveriges största 

kommun. I kommunen Kiruna ligger Kiruna stad som har omkring 18 000 invånare och 

LKABs gruvindustri är en av de största arbetsgivarna (Nationalencyklopedin, u.d.). I Kiruna 

ligger berget Kiirunavaara som innehåller stora järnmalmsfyndigheter. Malmen är idag känd 

till 2000 meters djup och malmmineralen består främst av magnetit. Brytningen av malmen 

sker från en huvudnivå på 1045 meters djup från det ursprungliga bergets topp 

(Nationalencyklopedin, u.d.). På grund av LKABs malmbrytning i Kiirunavaara har marken 

försvagats. Rasrisken har blivit så stor att år 2007 beslutade kommunfullmäktige att delar av 

Kirunas bebyggelse ska förflyttas åt nordväst (Nationalencyklopedin, u.d.). LKABs nuvarande 

kontorsbyggnad i Kiruna som kallas Stora Företagskontoret ligger inom raszonen och 

kommer i framtiden behöva rivas.  

I Kiruna råder platsspecifika och för odling utmanande klimatförhållanden. Klimatet är för kallt 

för att traditionell utomhusodling av de flesta grödor ska kunna ske året runt. För att ett 

växthus i Kiruna ska fungera krävs mycket energi till uppvärmning av växthuset stora delar 

av året. Spillvärmen från LKABs gruvindustri skulle kunna utnyttjas till uppvärmning.  

Inom LKABs gruvindustri finns flera potentiella spillvärmekällor. Två olika alternativ har 

behandlats. Det första alternativet är att utnyttja spillvärme ur frånluften från gruvschaktens 

ventilation. Det finns totalt 11 gruvschakt med varsin ventilationsfläkt. Varje ventilationsfläkt 

har luftflödet 150 m³/s. Frånluftens temperatur är ungefär 4-8°C beroende på kanalens djup. 

Ju längre ner i gruvan desto kallare blir luften på grund av kanalförluster (Erkki, 2013).   

I det andra alternativet undersöktes möjligheten att utnyttja spillvärme ur frånluften från 

pelletsverkets ventilation. I pelletsverket finns olika förädlings- och förbränningsutrymmen 

med tillhörande ventilation. Ett sådant utrymme har 7 stycken ventilationsfläktar varav 5 

frånluft och 2 är tilluft. Frånluftstemperaturen är uppskattat till 50-70°C men inget exakt värde 

finns uppmätt. Varje ventilationsfläkt har luftflödet 270 000 m³/h = 75 m³/s (Fjällborg, 2013). 

Kiruna har även specifika ljusförhållanden som kan försvåra odling. Under vintern sker det 

som kallas polarnatt. Det innebär att på nordliga breddgrader går solen inte upp över 

horisontlinjen under en period. I Kiruna varar polarnatten i ungefär en månad som börjar i 

december, större delen av dygnet är det mörkt men under några timmar råder skymning. 

Under sommaren inträffar polardag på nordliga breddgrader, som även kallas midnattssol, 

vilket innebär att solen inte går ner under horisontlinjen. I Kiruna inträffar midnattssol den 30 

maj och pågår till och med den 15 juli (SMHI, 2013). I och med dessa förutsättningar är 

belysning i växthuset är ett krav.  
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3 PLATSBESKRIVNING 
Kiruna är under förändring på grund av expansionen av gruvindustrin som nämnts tidigare. 

LKABs nuvarande kontorsbyggnad på gruvområdet i Kiruna, kallad Stora Företagskontoret, 

ligger inom raszonen. Det innebär att ett nytt kontorshus kommer att behöva byggas på ett 

mer lämpligt område. I och med förändringsprocessen och att inget platsbesök kunnat göras 

har ingen platsanalys utförts. Det är osäkert hur området kommer att se ut i framtiden, nedan 

följer en beskrivning av det nuvarande tillståndet.  

I Figur 1 nedan visas LKABs gruvområde markerat till vänster och Kiruna stad till höger. 

Gruvområdets utseende präglas av industrin som har varit avgörande för hur området har 

vuxit fram. Attraktiva egenskaper i området är höjdskillnaderna och utsikten med sjöar och 

fjällandskap, mindre attraktivt är de industribyggnader och maskiner som främst är 

funktionella. 

 

Figur 1: Flygfoto över LKABs gruvområde och Kiruna stad (Lindholm, 2013).  
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3.1 BEFINTLIGA KONTORSOMRÅDET 

 

Figur 2: Befintligt kontorsområde (Lindholm, 2013). 

I Figur 2 är dagens kontorsområde markerat. De befintliga byggnader som finns inom 

området är stora, rektangulära och ligger på stora avstånd. Byggnaderna är industriella och 

ändamålsenliga för LKABs gruvverksamhet. Bebyggelsen inom gruvområdet är uppbyggd 

enligt ett rutnätsmönster där byggnaderna ligger parallellt med varandra. Den befintliga 

bebyggelsen ger inte någon direkt rumskänsla då avstånden är stora och inga torg eller 

parker finns på området. Byggnaderna är få och ligger utspridda med främst 

parkeringsplatser och vägar emellan. De vägar som finns på området är anpassade efter 

gruvindustrins behov. Inom området råder en industriell arbetsmiljö, där både gruvarbetare 

och tjänstemän arbetar.  

Kontoret som används idag, LKABs Stora företagskontor, har ungefär 250 arbetsrum och 

byggnaden är 13 våningar hög. Idag ligger matsalen för de kontorsanställda i en separat 

byggnad ovan jord. För att de anställda ska komma till matsalen kan de välja att åka ner och 

gå genom en kulvert, det alternativ används när vädret är dåligt eller om man inte vill klä på 

sig alla ytterkläder. För de anställda som arbetar i gruvan finns underjordiska matsalar. 

  



7 
 

3.2 NYA KONTORSOMRÅDET 

 

Figur 3: Flygfoto över kontorsområde (Lindholm, 2013).  

I Figur 3 är det givna området för den nya kontorsbyggnaden ungefärligt markerat. I och med 

att LKAB expanderar och utvecklar sin gruvindustri kommer gruvområdet växa samtidigt som 

de behöver fler anställda. Ett nytt kontorsområde skulle kunna ge en trevligare arbetsmiljö 

och upplevelse för anställda samt besökare, turister och LKABs kunder. 

De trappliknande massorna söder om det nya kontorsområdet var tidigare ett fjäll. 

Trappformen kommer från tidigare dagbrott då man brutit fjället i etapper för att maskinerna 

ska kunna stå stabilt på horisontella plan. Topologin är konstruerad då den är ett resultat av 

industrin. En del av massorna är gråberg från de underjordiska gruvorna som har deponerats 

mot dagbrottets södra och västra sida. Utöver de trappliknade massorna är marken på 

området relativt plan. Omkring det nya kontorsområdet finns järnvägsspår som används i 

industrin och byggnader. Vissa grönstråk finns inom det nya området, främst i form av 

slumpartade partier av växtlighet som bevarats. Norr om det nya området finns en stor sjö, 

Loussajärvi, med Stålnackeviken.  
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4 TEORETISK GRUND 
Examensarbetet är för Byggteknik och Design med inriktningen Arkitektur på Kungliga 

Tekniska Högskolan och genom utbildningen har kunskap inom byggnadsteknik skaffats. För 

att kunna utforma ett vertikalt växthus krävs kunskap om växthusteknik, därför har en 

teoretisk studie inom ämnet gjorts. I följande kapitel redogörs bland annat för växthusodling, 

arbetsteknik, värmeenergi samt exempel på andra vertikala växthusprojekt.  

4.1 VÄXTER 
Det finns flera faktorer som påverkar en växt som man behöver ta hänsyn till vid odling i 

ett växthus. Faktorer som påverkar en växt är temperaturen, ljusmängden och 

näringstillskottet. Växter behöver en varierad temperatur under ett dygn då växterna är 

aktiva och passiva. Under aktivt tillstånd bör temperaturen generellt vara 23°C och under 

passivt tillstånd ungefär 17°C (Helm & mm, 1985). Det är även viktigt att hålla en lämplig 

dygnsrytm och man bör ha en dag på runt 16 timmar och en natt på 8 timmar 

(Stenström, 1986). Genom att kontrollera dessa faktorer kan producenten styra växtens 

utveckling och på så sätt kunna beräkna skördetid (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

4.1.1 TOMATER 
Tomatplantor har en relativ lång utvecklingstid. Tomatplantor kan vara känsliga och drabbas 

av sjukdomar. De flesta fall av sjukdomar beror oftast på odlingsfel och tomatplantor behöver 

därför omsorg. Det finns många olika sorter av tomater och vissa sorter behöver mer 

omfattande skötsel än andra sorter. Ampeltomater är den vanligaste tomatsorten men 

busktomater är mer lättskötta. Tomatplantor trivs med solljus under dagen men behöver 

även några timmars skuggning (Samuelsson & Schenkmanis, 1997). Groningstemperatur 

för tomatplantor bör vara 25-26°C och en lämpligast lufttemperatur under odling är 18-

20°C. Kravet på lägsta odlingstemperatur är 16 °C (Nilsson & Nimmermark, 2013). Vid 

plantering av tomatplantor bör avståndet vara minst 50 cm mellan plantorna oavsett om de är 

planterade ute eller i växthus som inte utnyttjar hydroponiskt odlingssystem. Efter skörd har 

tomaterna en kort hållbarhetstid. Det innebär att tiden från sortering till leverans bör vara så 

kort som möjligt (Samuelsson & Schenkmanis, 1997). 

4.1.2 LUFTRENANDE VÄXTER  
Enligt Wolverton, B. C i boken Renare luft med växter från 1997 finns det ett femtiotal sorter 

av växter som kan bidra till att rena luften inomhus. I inomhusmiljön finns toxiska ämnen som 

utsöndras från olika källor. Formaldehyd är det vanligaste toxinet som kan leda till 

hälsoproblem vid för höga halter. Wolverton har rangordnat vilka växter som har bäst 

förmåga att reducera bort µg formaldehyd per timme. Spjutbräken, krysantemum och 

gerbera har bäst förmåga att minska formaldehydhalten. Dessa växter trivs under olika 

förutsättningar. Spjutbräken och krysantemum behöver en ljus miljö utan direkt solljus, 

medan gerbera behöver direkt solljus. Spjutbräken kräver en varierad temperatur, på dagen 

bör det vara 18-24 °C och på natten 10-18°C. Krysantemum och gerbera trivs några grader 

svalare än spjutbräken. Till skillnad från krysantemum och gerbera trivs spjutbräken bra i ett 

hyrdoponiskt odlingssystem. De tre nämnda växterna drabbas sällan av skadedjur och är 

lättskötta (Wolverton, 1997). 
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4.2 VÄXTHUSTEKNIK 
För att kunna utforma ett växthus behövs information om växthusteknik. Växthusteknik 

innefattar information om bland annat olika odlingssystem, uppvärmningssystem, 

placeringen av växthuset, byggnadstekniken och arbetstekniken.  

Det är många olika faktorer som avgör om ett växthus är lönsamt eller inte som påverkas av 

växthustekniken. Direkta faktorer är exempelvis val av växthustyp, geografiskt läge och val 

av grödor. De indirekta faktorerna såsom odlingsklimatet i växthuset, uppvärmningssätt och 

ljusförhållandena påverkar även växthusets lönsamhet. Växthusets byggnadstekniska 

standard, det lokala klimatet med mera avgör hur uppvärmning och belysning behöver 

dimensioneras vilket vidare bestämmer avkastningen och växthusets lönsamhet (Stenström, 

1986). Vilka växter som odlas väljs antingen beroende av det geografiska läget och typen av 

växthus (Nilsson & Nimmermark, 2013), alternativt anpassas växthuset efter vilken gröda 

som ska odlas.  

4.2.1 VÄXTHUSODLING 
I växthus sker inte längre odling direkt i jord på grund av svårigheterna att hålla jorden 

bakteriefri. Istället började torv eller stenullsmattor användas som odlingsmaterial där 

växternas näringsbehov tillgodoses med näringslösningar. I industriella växthus används 

istället mer avancerade odlingssystem så som hydroponisk eller aeroponisk odling 

(Stenström, 1986). 

4.2.1.1 Hydroponisk odling 

Hydroponisk odling innebär att växter odlas direkt i en näringslösning utan jord. Det finns 

många sätt att odla växterna i ett hydroponiskt system, antingen i rör, backar, tankar, 

sammanlänkade krukor med mera (Nyström, 2013). Hur man designar det hydroponiska 

systemet är beroende av vilka växter som ska odlas då utformningen är beroende av 

växternas rotsystem. Näringslösningen cirkuleras långsamt i rör som oftast är gjorda i plast 

(Dickson, 2011). För odling i rör finns två alternativ, horisontellt eller vertikalt rör med hål som 

växterna placeras i med rötterna i näringslösningen. Det krävs en konstant syresättning av 

vattnet för att rötterna inte ska ruttna (Nyström, 2013). Hydroponiskt odlingssystem är 

uppdelat i aktivt eller passivt system. Aktivt hydroponiskt odlingssystem innebär att det är en 

pump som pumpar näringslösningen till rötterna. Det passiva hydroponiska odlingssystemet 

kräver att näringslösningen tillsätts manuellt för att näringslösningen ska nå rötterna 

(Hydrogarden , u.d.). Med en näringslösning som är anpassad efter växten kan man styra 

avkastningen och på så sätt växthusets lönsamhet (Stenström, 1986). Med ett 

hydroponiskt odlingssystem är det möjligt att odla växterna tätare än i jord (Chamberlain, 

2007). Ett hydroponiskt odlingssystem anses även förbruka mindre vatten än odling i jord 

(Nyström, 2013). Hydroponisk odling är lämpligt för flera sorters grönsaker, exempelvis 

tomater och spenat, men även för odling av bär (Dickson, 2009). 

4.2.1.2 Aeroponisk odling 

Aeroponisk odling är ett annat alternativ för växthusodling. Aeroponisk odling innebär att 

växternas rötter hänger fritt och sprejas kontinuerligt med en näringslösning. Det 

aeroponiska odlingssystemet använder bara 70 % av den mängd vatten som ett 

hydroponiskt system behöver (Dickson, 2011). Aeroponisk odling är lämplig för rotfrukter 

som exempelvis morötter och potatis (Dickson, 2009). 
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4.2.1.3 Aquaponisk odling 

Ett hydroponiskt odlingssystem går att kombinera med fiskodling. Ett sådant system kallas 

aquaponisk odling (Nyström, 2013). I aquaponisk odling utnyttjar fiskodlingen och 

växtodlingen varandras restprodukter. Vattnet från fiskodlingen innehåller näring från 

fiskarna som växterna behöver. Efter att växterna tagit upp näringen kan vattnet användas i 

fiskodlingen igen. Systemet bildar ett kretslopp (Cockrall-King, 2012).  

4.2.2 VÄXTHUSKLIMAT 
Odling i teknologiskt avancerade växthus kräver hög kontroll av klimatet för att ge en bra 

avkastning och lönsamhet. För att uppnå detta krävs att man anpassar klimatförhållandena 

till växtarten som odlas. Växtens tillväxt styrs av en balans mellan ljus, temperatur, 

luftfuktighet och tillgången på koldioxid. Balansen måste anpassas till växtens fotosyntes 

som är lägre vid sämre ljustillgång. För att upprätthålla balansen kan man under mörka 

förhållanden behöva sänka både temperatur och koldioxidkoncentration för att anpassas till 

den lägre fotosyntesen. Vid ökad ljustillgång bör temperatur och koldioxidhalten ökas igen. 

Genom att kontrollera växthusklimatets olika faktorer kan man styra växtens tillväxt och 

fruktutveckling (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

För att anpassa växthusklimatet till den odlade grödan måste hänsyn tas till växtens 

utvecklingsfas, dygnsrytm, ljuskrav med mera. Exempelvis är ett lämpligt växthusklimat för 

en tomatodling en temperatur runt 23 °C tillsammans med en relativ fuktighet på runt 80 % 

dagtid. Nattetid är det lämpligt med 17 °C och 70 % fuktighet (Stenström, 1986).  

4.2.2.1 Koldioxid 

I fotosyntesen utnyttjar växter koldioxid. Det innebär att tillgången på ljus behöver balanseras 

med koldioxidhalten för att kunna optimera fotosyntesen och i sin tur växtens tillväxt. För att 

uppnå denna balans kan koldioxid tillsättas, den vanligaste metoden är att tillföra koldioxiden från 

en tank. Andra metoder är att förbränna naturgas eller propan direkt i växthuset eller att 

tillföra koldioxiden från en gaspanna i separat utrymme. Ett annat alternativ för att tillföra 

koldioxid är förbränning av biobränslen. Vid förbränningen av biobränslen avges 

koldioxidhaltiga rökgaser, eftersom kolet har lagrats inom kolkretsloppet ger biobränslen till 

skillnad från de fossila bränslena inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären (Nilsson & 

Nimmermark, 2013) 

4.2.2.2 Temperatur 

För att optimera den fotosyntetiska processen krävs en viss lägsta temperatur under hela 

dygnet. I växthusodling vill man därför optimera temperaturförhållandena över dygnet för att 

påverka växtens tillväxt (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

4.2.2.3 Luftfuktighet 

Vatten är ett krav för växtens tillväxt. Då växterna tar upp vatten kommer en stor avdunstning 

från växterna ske under dagtid. Avdunstningen i sig är beroende av temperaturen och 

luftfuktigheten (Stenström, 1986).  

Den relativa fukthalten är förhållandet mellan luftens ånghalt och luftens maximala ånghalt 

vid rådande temperatur. Luftens relativa fuktighet varierar alltså med temperaturen även om 

ånghalten är densamma (Möller Nielsen, 2007/2008).  Luftens fuktinnehåll har en stor 

betydelse för tillväxten. Vid en för hög relativ fuktighet blir skillnaden mellan ångtrycket i 

växten och omgivningen för låg och transporten av vatten i växten minskar. En för hög relativ 

fukthalt kan även leda till att vattenånga kondenserar på växterna vilket i sin tur kan leda till 
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svampangrepp. Vid en för låg relativ fukthalt är skillnaden i ångtryck stort mellan växten och 

omgivning. Det kan leda till vattenstress i växten vilken bidrar till sämre tillväxt (Nilsson & 

Nimmermark, 2013). Exempelvis påverkas tomatplantor negativt när luftens relativa fukthalt 

understiger 70 %, då den ökade vattenstressen kan leda till försämrad tillväxt (Anon., 2007). 

I ett växthus strävar man ofta efter en relativ fukthalt som ligger mellan 70 och 85 % (Nilsson 

& Nimmermark, 2013). 

4.2.2.4 Avfuktning  

För att luftfuktigheten i växthuset inte ska bli för hög behöver luften avfuktas. Det vanligaste 

sättet av avfukta luften är genom ventilation men reglering av fukthalt med hjälp av avfuktare 

förekommer också. En avfuktare kan i vissa fall ge energivinster. Avfuktaren förbrukar el men 

eftersom man inte släpper ut lika mycket varmluft sänks uppvärmningskostnaden. En 

avfuktare ger också större möjlighet att bibehålla en högre koldioxidhalt. (Nilsson & 

Nimmermark, 2013). Dimensionering av avfuktare kräver kunskap om den odlade grödan i 

och med att olika plantor avger olika mängder av vatten. (Nimmermark, 1992) 

4.2.3 PLACERING 
Vid planering av ett växthus är dess placering en viktig faktor. Växthusets placering bör bland 

annat anpassas efter transportmöjligheterna på platsen. Kortare transportsträckor ger lägre 

arbetskostnader. I vilket väderstreck man placerar växthuset är också viktigt då det påverkar 

ljusinsläppet. Ett avlångt hus kommer att få större ljusinsläpp om den placeras på längden i 

öst-västlig riktning, med en långsida i sydlig riktning, än om växthuset hade varit placerat i 

norr-söder, alltså med en kortsida i sydlig riktning. För kvadratiska växthus har riktningen 

mindre betydelse för ljusinsläppet. Växthus bör om det kan undvikas att inte placeras nära 

skog då den vid lågt solstånd kan skugga växthuset. Under vinterhalvåret blir påverkan från 

skogen större då solen står lägre. Om skogen ligger norr om växthuset har den mindre 

inverkan på ljusinsläppet. Det har även mindre betydelse då växthusets norra vägg är 

isolerad. Placering av växthus i kraftigt lutande mark bör undvikas om möjligt då de ger 

högre kostnader för schaktning samt svårare transport inom området. Om växthuset placeras 

i en sänka kan det innebära extra kostnader för exempelvis dränering samt ökade 

energikostnader på grund av att kall luft som sjunker ner i sänkan. Sänkor kan dock fungera 

som vindskydd och då minska energiförbrukningen (Möller Nielsen, 2007/2008). 

4.2.4 BYGGNADSTEKNIK 
Det finns flera alternativ för utformning och materialval till växthus. Valet av konstruktionens 

material påverkar växthusets livlängd och andra faktorer som energiförbrukning och 

arbetsmiljö. Valet av vilket material som används till växthuset avgör även om växthuset 

fungerar för vinterodling (Möller Nielsen, 2007/2008). För att ett bra växthusklimat ska kunna 

uppnås ställs krav på isolering och klimatskalets täthet för kontroll över temperatur och fukt 

(Stenström, 1986). 

4.2.4.1 Yttermaterial 

Vilket yttermaterial som väljs till växthuset påverkar ljusinsläppet (Nilsson & Nimmermark, 

2013). Vilket yttermaterial som väljs påverkar också energiförbrukning, underhåll, 

arbetsmiljön, brandskydd, investeringskostnad, driftkostnad och växthusets utseende (Möller 

Nielsen, 2007/2008). 
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4.2.4.1.1 Glas 

Glas är det vanligaste materialet i Sveriges växthus. En av orsakerna kan vara att glas har 

lång hållbarhetstid och därför ofta är billigare än plast i längden. För växthus passar 

flytplanglas bättre än dragglas då det har bättre ljusgenomsläpplighet. Fördelar med glas är 

att det åldras mycket långsamt och behåller samma egenskaper över tid. Det lägre U-värdet 

för dubbelglas ger en mindre energiförbrukning i växthuset men samtidigt sämre 

ljusgenomsläpplighet (Nilsson & Nimmermark, 2013). Med tiden förändras inte glasets 

ljusgenomsläpplighet utan det som påverkar är orenheter, algbildning och partiklar som 

fastnar på glaset. Därför krävs en regelbunden rengöring av glaset (Nimmermark, 1992). 

4.2.4.1.2 Polykarbonat 

Polykarbonat används i form av kanalplattor med tjockleken 4 till 16 mm. Polykarbonats 

ljusgenomsläpplighet påverkas inte avsevärt av plattornas tjocklek. Polykarbonats 

egenskaper förändras av UV-ljus då plattorna blir missfärgade och ljusgenomsläppligheten 

minskar. Polykarbonat har goda brandegenskaper och hög slagtålighet (Möller Nielsen, 

2007/2008). 

4.2.4.1.3 PVC-plattor 

PVC-plattors ljustransmission samt beständigheten förändras med tiden. Med tiden bildas 

missfärgningar och plattorna blir spröda och löper därför större risk för att spricka. 

Livslängden på plattorna är 8-10 år eller mer men i vissa fall endast 2-3 år. 

Ljustransmissionen för nya PVC-plattor är runt 80 % men efter 8-10 år har det minskat till 

runt 60 % (Nimmermark, 1992). 

4.2.4.1.4 Akryl 

Akryl är ett hållbart yttermaterial som främst används i växthus i form av kanalplattor med 

tjockleken 16 till 32 mm och finns med två eller tre skikt. Akryl förändras inte med tiden och 

har bra ljusgenomsläpplighet, dock inte lika bra som enkelglas, och lågt U-värde. Akrylplattor 

är dock spröda och därför känsliga mot slag och stenkastning. Akryl brinner även lätt (Möller 

Nielsen, 2007/2008).  

Tabell 1: Egenskaper för några olika yttermaterial 

Yttermaterial U-värde 

       ⁄  

Ljusgenomsläpplighet 
% 

Livsläng
d 
år 

Brandtålighet Slagtålighet 

Glas, 4 mm 7,0 90 >20 God Dålig 
Glas, 2   4 mm 4,0 81  >20 God Dålig 
Polykarbonat 
10 mm 

4,0 72 >10 God God 

Polykarbonat 
16 mm 

3,5 74 >10 God God 

Akryl 16 mm 3,5 81 >10 Dålig Dålig 
Akryl 32 mm 2,5 74 >10 Dålig Dålig 

Ungefärliga värden. Källa: (Möller Nielsen, 2007/2008) 

4.2.4.2 Stomme 

Vilken växthusstomme som används är främst beroende av vilken gröda som odlas och det 

geografiska läget. Vissa stommar är mindre lämpliga på platser med mycket snö på grund av 

utformningen (Möller Nielsen, 2007/2008). Som stommaterial för växthus används oftast stål 

och aluminium (Nimmermark, 1992).  Idag används i stort sätt bara galvaniserat stål till 

takstolsdelar och åsar. Galvaniseringen förebygger korrosion på grund av kondens (Möller 
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Nielsen, 2007/2008). Aluminium används vanligen till profiler exempelvis spröjs. 

Stommaterial av trä är mer ovanligt i växthus av flera skäl, det är svårare att desinficera 

träytor, konstruktionen blir kraftigare och skuggar solljuset och spännvidden blir mindre än 

stål. (Nimmermark, 1992) 

4.2.4.3 Isolering 

I normala fall isoleras inte växthusets grund, det kan dock vara en bra investering eftersom 

den låga merkostnaden bidrar med flera fördelar. Isolering av grunden ger minskad 

energiförbrukning samt bättre växthusklimat närmast väggen. Isoleringen är särskilt viktig då 

man odlar i krukor och säckar på golvet (Möller Nielsen, 2007/2008).  

För de ytor i växthuset där solljuset inte är ett krav, som exempelvis lagerlokaler, packlokaler 

och teknikrum, bör man isolera väggarna. Onödigt solljus i lager- och packlokaler kan leda till 

dålig arbetsmiljö och att grödor snabbare blir dåliga då det under sommaren blir för varmt på 

grund av solljuset. På vintern blir värmegenomgången genom ett transparent yttermaterial 

hög och uppvärmningskostnaden ökar. Växthusets norrvägg kan isoleras för att minska 

värmeförlusterna (Möller Nielsen, 2007/2008). 

4.2.5 VENTILATION 
Det finns två alternativ för ventilation av växthus, mekanisk eller naturlig ventilation. 

Mekanisk ventilation innebär att fläktar styr den mängd luft som släpps ut (Nimmermark, 

1992). Naturlig ventilation sker traditionellt via öppningsbara luckor, till exempel i taket, 

med hjälp av den termiska stigkraften från varm luft. Styrningen av luckorna görs 

exempelvis med temperaturgivare i växthuset (Nilsson & Nimmermark, 2013). Under 

vinterhalvåret kan det ibland vara för kallt för friskluftventilering med luckor (Stenström, 

1986). 

I ett växthus sker även ofrivillig ventilation genom läckage. Hur mycket läckage som sker 

är bland annat beroende av hur tätt växthuset är och vindhastigheten utanför (Nilsson & 

Nimmermark, 2013). 

4.2.6 VÄXTBELYSNING 
Vid odling i Sverige och andra nordliga breddgrader är tillgången på ljus avgörande. Därför 

är det viktigt att ta till vara på det tillgängliga naturliga ljuset. Används artificiellt belysning kan 

man styra dagens längd som är av betydelse för växters utveckling. För att uppfylla 

ljuskravet hos de växter som produceras på nordliga breddgrader krävs nästan alltid att man 

kompletterar med artificiell belysning eller i vissa fall helt ersätter det naturliga ljuset. Om 

växtbelysning används kommer behovet av uppvärmning minska något i och med att 

lamporna ger ifrån sig värme (Stenström, 1986). 

4.2.6.1 Lysdioder 

Idag finns energisnålare alternativ till växtbelysning som inte avger onödig värme. Dessa 

lampor består av lysdioder, så kallad LED (Light Emitting Diode), och blir allt vanligare då 

man vill ha energisnåla lampor (Nilsson & Nimmermark, 2013). LED-lampor har en lång 

livslängd, vissa upp till ungefär 50 000 timmar. LED-lampor är miljövänligare då de inte 

innehåller farliga ämnen som kvicksilver, bly eller flamskyddsmedel (VensoEcoSolution, 

u.d.). LED-tekniken har stor potential inom växthusodling då det går att styra ljusets 

sammansättning med hjälp av olikfärgade lysdioder. Olika färger kombineras för att ge ett 
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ljus som gynnar tillväxten för den odlade grödan i en viss utvecklingsfas (Nilsson & 

Nimmermark, 2013).  

4.2.7 ARBETSTEKNIK 
Vid planeringen av växthuset bör hänsyn tas till arbetstekniken. Mindre arbetsinsats per 

moment sparar tid och ökar växthusets lönsamhet. En korrekt och effektiv arbetsteknik 

förbättrar arbetsmiljön och kan minska riskerna för arbetsskador (Möller Nielsen, 2007/2008).  

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller arbetsmiljön till exempel buller, 

temperatur, drag, halka, tunga och upprepade arbetsmoment. Golvet i växthuset bör vara lätt 

att köra eventuella vagnar på och hålla rent. Golvet ska inte vara för hårt att gå på eller halt. 

Om temperaturen är för hög för att ge en bra arbetsmiljö kan man minimera tiden den höga 

temperaturen genom att effektivisera arbetet. Drag kan vara obehagligt vid stillastående 

arbete och kommer exempelvis från fläktar, ventileringsluckor, otätheter eller kallras från 

väggar och tak (Möller Nielsen, 2007/2008).  

Ett av de arbetsmoment som ofta har störst tidsåtgång är transporterna inom växthuset, 

därför är det viktigt att placeringen av olika stationer är väl genomtänkt (Möller Nielsen, 

2007/2008). För att transportera skörden inom växthuset finns flera alternativ som redovisas 

följande. 

4.2.7.1 Plock- och arbetsvagnar 

Vagnar är ett vanligt hjälpmedel i mindre företag då de är flexibla och kostnadseffektiva. Det 

finns två vanliga typer av vagnar, de som går på järnrör eller har gummihjul och vagnarna 

kan vara motordrivna eller handdragna. Vagnar som går på järnrör är vanligare i växthus 

som använder vattenburen rörvärme då man kan utnyttja värmerören som räls. Vagnar med 

gummihjul används oftast i växthus som använder luftburen värme. Till dessa vagnar kan 

man också lägga ut räls för att minska risken att vagnarna välter. Vagnar är fördelaktiga för 

radodlade växter som exempelvis tomat, gurka eller paprika. Under skörden används 

plockvagnar för att transportera grödorna inom växthuset (Möller Nielsen, 2007/2008). 

4.2.7.2 Banor och band  

Ett annat alternativ är rullbanor, de är flexibla och lämpliga för krukodlade växter. I större 

växthus kan motordrivna löpande band vara lämpliga då de är flexibla, ekonomiska och kan 

användas i odling av både grönsaker och krukväxter (Möller Nielsen, 2007/2008). 

4.2.8 REGLERTEKNIK 
För att uppnå bättre klimatstyrning i växthus används olika avancerad automatiserad 

klimatreglering. Det finns två typer av reglerutrustning, analog och digital. Analog reglering 

har sämre noggrannhet och används främst för enklare temperaturreglering. Digital reglering 

kan användas för enklare temperaturreglering eller avancerade datorsystem som kontrollerar 

det mesta inom växthuset. Vid datorstyrd växthusreglering bör det finnas skydd mot 

strömavbrott, åska och spänningsvariationer. Som komplement till reglerutrustningen, analog 

som digital, kopplas en givare. En givare skickar information om omgivningen till 

reglerutrustningen. Eftersom givarna ger informationen om växthusets klimat är det viktigt att 

de underhålls och kontrolleras (Möller Nielsen, 2007/2008). 
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4.3 ENERGI 
Inom svensk växthusodling används stora mängder energi. Under senare år har biobränslen 

blivit vanligare men fortfarande står fossila bränslen för en stor del, 41 % år 2011, av 

energiförbrukningen för växthus i Sverige. Bland de fossila bränslena är det främst olja och 

naturgas som används. Användningen av olja har minskat mer än användningen av 

naturgas. Orsaken kan vara att användningen av naturgas tillför koldioxid i växthuset. 

(Nilsson & Nimmermark, 2013).  

Traditionellt byggdes växthus med enkelglas för att ge maximalt ljusinsläpp och låg 

byggnadskostnad. På grund av den dåliga isoleringen i dessa växthus hade man stora 

värmeförluster genom klimatskalet. Under energikrisen på 70-talet blev dessa växthus dyra 

och olönsamma. Istället infördes dubbelglas vilket gav en bättre isoleringsförmåga 

(Stenström, 1986).  

4.3.1 SPILLVÄRME 
Spillvärme är energi som avges från bland annat industriella processer och som annars inte 

hade utnyttjas. I växthus är uppvärmningskostnaden en viktig faktor i takt med att 

energipriserna går upp, därför är spillvärme ett bra alternativ till de vanliga 

uppvärmningsmetoderna då det går att utnyttja gratis eller till låg kostnad (Stenström, 1986). 

Det kan dock vara svårt att placera ett växthus som är både nära städer och samtidigt 

tillräckligt nära industrier och kraftverk för att kunna utnyttja spillvärmen (Helm & mm, 1985). 

Spillvärmeledningarnas kostnad är beroende av ledningarnas längd och blir därför 

avgörande för vart man kan placera växthuset i förhållande till spillvärmekällan. Tillgången 

på spillvärme gör att växthusets driftkostnader kan sänkas, men avkastningen kan dock bara 

ökas till en viss grad genom att tillsätta värme. Alltså är spillvärme bara billigare än andra 

värmekällor endast om värmeledningarna kan göras tillräckligt korta. Den minst lönsamma 

kombinationen är små växthus med långa ledningar (Stenström, 1986).  

“Uppvärmning av växthus till en låg kostnad utgör en grundförutsättning för kostnadseffektiv 

växthusodling i svenskt klimat.” (Stenström, 1986)  

I dagens samhälle finns möjligheter att utnyttja lågtempererad spillvärme från kraftverk och 

industrier som annars hade gått förlorad, genom att använda den till odling kan man minska 

energikostnaden (Nilsson & Nimmermark, 2013). Om spillvärme används som värmekälla i 

växthuset innebär det att det skulle vara möjligt att göra besparingar på själva byggnaden. 

För att det ska vara lönsamt att utnyttja spillvärme krävs att den sammanlagda investerings- 

och driftkostnaden inte överstiger kostnaden för att värma upp växthuset på ett annat sätt 

(Stenström, 1986).  

4.3.2 VÄRMEBEHOV 
Det finns två olika typer av värmebehov för byggnader, värmeeffektbehovet som anges i 

Watt och värmeenergibehovet som anges i Kilowattimmar (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Kunskap om dessa som är nödvändigt för att utföra beräkningar av det utformade växthusets 

värmebehov. Resultatet från beräkningarna redovisas senare i kapitlet Resultat, Spillvärme 

utnyttjande på s. 42 och beräkningarna kan studeras i Bilaga 1. 
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4.3.2.1 Värmeeffektbehov 

Det dimensionerande värmeeffektbehovet avgör värmesystemets utformning och varierar 

med husets konstruktion och geografiska läge. Den dimensionerande värmeeffekten för en 

byggnad är beroende av klimatskalets area, isolering, lufttätheten, ventilationen, 

inomhustemperaturen och utomhus klimatet för den aktuella platsen. Då det kan finnas 

osäkerheter vid dimensionering av värmeeffektbehovet använder man säkerhetsmarginaler 

som fås genom att en säkerhetsfaktor används för varje delberäkning. 

Säkerhetsmarginalerna kan dock leda till att värmesystemet blir överdimensionerat 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

4.3.2.1.1 Dimensionerande vinterutetemperatur 

När man dimensionerar värmesystemet utgår man från den dimensionerande 

vinterutetemperaturen, DVUT, som anger den kallaste medeltemperaturen under minst ett 

dygn. Om DVUT antas för låg blir värmesystemet överdimensionerat men om DVUT istället 

antas för hög riskerar byggnaden att kylas ned vid låg utomhustemperatur. DVUT är 

beroende av byggnadens geografiska läge och byggnadens tidskonstant. Ibland kan DVUT 

behöva justeras på grund av lokala avvikelser, exempelvis är temperaturen i sänkor ofta 

lägre och i stadskärnor är det ofta något varmare och byggnaderna bidrar även med 

vindskydd (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

4.3.2.1.1.1 Byggnadens tidskonstant 

Byggnadens tidskonstant är ett mått på byggnadens värmetröghet vilket ofta kallas för lätt 

eller tung stomme. I en lätt byggnad förändras inomhustemperaturen snabbt då 

utomhustemperaturen ändras medan i en tung byggnad sker temperaturförändringen 

långsammare. För byggnadens värmetröghet används begreppet tidkonstant,    som är 

kvoten av byggnadens värmekapacitet och dess specifika värmeeffektförlust. Byggnadens 

tidskonstant kan bestämmas genom att mäta hur fort inomhustemperaturen förändras då 

utomhustemperaturen hastigt sjunker (Warfvinge & Dahlblom, 2011).  

4.3.2.1.2 Dimensionerande inomhustemperatur 

Den dimensionerande inomhustemperaturen, DIT, beror på vilken verksamhet som bedrivs 

samt personerna som vistas i lokalens krav på termisk komfort (Warfvinge & Dahlblom, 

2011).  

4.3.2.1.3 Värmebalans 

Värmebalansen för en byggnad är jämvikten mellan den värmeenergi som försvinner och 

den som tillförs i byggnaden. Värmeförluster i en byggnad sker genom ventilationen, 

luftläckage och transmission. Värmeenergi tillförs genom bland annat solinstrålning, värme 

från människor, elektrisk utrustning men ingår normalt inte i beräkning av 

värmeeffektbehovet (Warfvinge & Dahlblom, 2011). Specifikt för växthus tillkommer värme 

också via eventuell koldioxidtillverkning och värmeförluster sker vid uppvärmning av vatten 

för bevattning. För att växthusets temperatur ska vara konstant behöver mängden tillförd 

värmeenergi vara lika stor som värmeenergiförlusterna (Möller Nielsen, 2007/2008). För att 

dimensionera växthusets värmesystem behöver beräkningar göras för att kontrollera att 

denna balans uppfylls. 

Ventilationsförluster sker på grund av den kalla tilluften som behöver värmas upp. 

Läckageförluster i växthus sker genom ofrivillig ventilation genom klimatskalets otätheter. 

Transmissionsförluster betyder den värmeförlust som sker genom byggnadens klimatskal 
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och köldbryggor. Transmissionsförlusterna bestäms med varje del av klimatskalets area 

mäts och dess U-värde bestäms (Warfvinge & Dahlblom, 2011). För att få växthusets 

energiförluster summeras ventilationsförlust, läckageförlust och transmissionsförluster. För 

att sedan beräkna det dimensionerande värmeeffektbehovet multiplicerar man den totala 

energiförlusten med temperatur differensen mellan den dimensionerande 

inomhustemperaturen och den dimensionerande vinterutetemperaturen. 

4.3.2.2 Värmeenergibehov 

För att beräkna en byggnads energibehov för uppvärmning under ett år behöver man känna 

till antalet gradtimmar. För att sedan beräkna värmeenergibehovet multiplicerar man den 

totala energiförlusten med antal gradtimmar. Uträkningen av växthusets värmeenergibehov 

kan studeras i Bilaga 1 och resultat i detta examensarbete redovisas i kapitel Resultat 

Spillvärme utnyttjande på s.42. 

4.3.2.2.1.1 Gradtimmar 

För att bestämma antalet gradtimmar behöver normalårstemperaturen för den aktuella orten, 

   , och gränstemperaturen,    vara kända. I de fall där inga uppgifter om tillförd gratisvärme 

finns kan man sätta gränstemperaturen    = DIT. 

4.3.3 UPPVÄRMNING 
Värmeförluster i växthus sker bland annat genom ventilation, luftläckage, och transmission 

genom klimatskalet, det vill säga tak, golv och väggar (Nilsson & Nimmermark, 2013). En 

stor del av värmeavgivningen i ett växthus orsakas av luftens fuktighet. Värmeenergi 

förbrukas när vatten avdunstar från växterna. I växthus behöver den fukten ofta ventileras 

bort vilket leder till vidare värmeförluster. Förluster uppstår även när den fuktiga luften 

kondenserar mot växthusets väggar vilket leder till att värme lättare kan avges till utsidan än 

normalt. Uppvärmningsbehovet varierar med växthusets utförande och geografiska läge. I 

det traditionella ouppvärmda växthuset bestäms odlingsklimatet helt av solvärmen, med 

tillsatt värme kan odlingssäsongen förlängas samt eventuellt ge större avkastning 

(Stenström, 1986). 

I moderna växthus är uppvärmning oftast ett krav och sker dels för att hålla en lämplig 

temperatur för det grödor som odlas men även för att kontrollera luftfuktigheten. Ett 

väldimensionerat värmesystem ett jämnare klimat ger men utan onödigt stor 

energiförbrukning. Det finns flera olika alternativ till värmesystem i växthus, de vanligaste är 

vattenburen rörvärme och luftburen värme (Möller Nielsen, 2007/2008). 

4.3.3.1 Vattenburen värme 

Det vanligaste värmesystemet i växthus är vattenburen rörvärme. För att få en jämn 

temperatur i hela växthuset behöver rörsystemet vara väldimensionerat med bland annat 

pumpar och fläktar som fördelar den varma luften jämt i växthuset (Nilsson & Nimmermark, 

2013). Rören bör ligga så lågt ner i växthuset som möjligt för att värmen ska stiga upp förbi 

växterna. Ligger rören för högt upp kommer värmen att stiga upp i taket utan att växterna har 

kunnat utnyttja värmen. Fördelen men vattenburen värme är att det går att placera rören på 

olika ställen i växthuset, exempelvis längs innerväggen, undertaket eller under eventuella 

odlingsbord (Nimmermark, 1992).  
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4.3.3.2 Luftburen värme 

Varmluftsuppvärmning i växthus kan ske på två olika sätt, antingen med friblåsande 

luftvärmare eller via kanalsystem (Nimmermark, 1992). I kanalsystemet distribueras den 

varma luften i växthuset med hjälp av huvudkanaler som förgrenas vidare till plastslangar. 

Luften sprids sedan ut genom små hål i plastslangarna, vilket ger små luftrörelser i växthuset 

(Nilsson & Nimmermark, 2013). Plastslangarna bör vara utplacerade med jämna avstånd för 

att ge en jämn temperaturfördelning i växthuset. Plastslangarna bör även placeras lågt för att 

värmen ska tillåtas stiga uppåt förbi växterna (Nimmermark, 1992). Vanligast är att man 

placerar plastslangarna under eventuella odlingsbord eller mellan odlingsraderna. 

Plastslangens diameter ska anpassas så att lufthastigheten inte blir för hög (Nilsson & 

Nimmermark, 2013). Dimensionering av slangarnas längd krävs för att värmeavgivningen 

ska vara lika stor längsmed hela slangen. Genom tester har visast att en 20 m lång slang 

klarar av att avge en jämn temperatur medan en slang på 40 m har visats kunna ge en mer 

ojämn temperatur (Nimmermark, 1992). Eftersom mycket av värmen hinner avges genom 

plastslagen innan den varma luften nått slutet av slagen, kan det när man har långa slangar 

vara ett alternativ att låta slangens första sträcka vara utan hål då värmeavgivningen genom 

plastslangen räcker för uppvärmning (Möller Nielsen, 2007/2008). 

Fördelen med luftburen värme är att man snabbare kan fördela varm och torr luft jämt 

över hela växthuset (Nilsson & Nimmermark, 2013). Vid användning av luftburen värme 

kan det dock i vissa fall behöva tillsättas vattenånga för att öka luftfuktigheten. Luftburen 

uppvärmning sägs ha 10-15% lägre energiförbrukning jämfört med vattenburen 

röruppvärmning (Nimmermark, 1992). Växthus som inte har någon annat värmesystem än 

luftburen värme är dock sårbara vid strömavbrott därför behövs ofta ett reservsystem 

(Nilsson & Nimmermark, 2013). Ett luftburet värmesystem kan även bidra med buller i 

växthuset vilket kan försämra arbetsmiljön (Möller Nielsen, 2007/2008). 

Ett alternativ vid utnyttjande av luft med låg temperatur är att tillföra den i anslutning till 

växthusets yttermaterial i en spalt mellan en väv och täckmaterial. Med den metoden kan 

transmissionsförlusterna reduceras när utetemperaturen är lägre än spillvärmen (Nilsson 

& Nimmermark, 2013).  

Ett annat alternativ vid utnyttjning av luftburen värme är att med hjälp av fläktar föra varm luft 

från växthusets tak till golvet via kanaler och på så sätt kunna lagra överskottsenergi från 

dag till natt (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

Genom att använda sig av luftvärme kan spillvärme med låg temperatur utnyttjas då kraven 

på framledningstemperatur och temperaturdifferens är lägre (Nilsson & Nimmermark, 2013). 

4.3.3.3 Värmepumpsteknik  

Värmepumpstekniken gör det möjligt att ta till vara på lågtempererad värme genom att öka 

den till högre och mer användbara temperaturer som sedan kan utnyttjas i antingen ett 

vattenburet eller ett luftburet värmesystem (Nilsson & Nimmermark, 2013). För ett luftburet 

värmesystem används en luft-luftvärmepump, den värmer utomhusluften som sedan tillförs 

direkt och används främst i byggnader som saknar ett vattenburet värmesystem. Luft-

luftvärmepumpen kan även användas för kylning (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 
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4.3.3.4 Värmelagring  

Energilagring kan göras för att spara energi under perioder när det finns överskott för att 

sedan använda under perioder av underskott under lång eller kort siktig. Tillgången av 

solenergi är stor under sommaren och kan lagras på olika sätt för att användas under kallare 

perioder, exempelvis med en värmepump kombinerad med en ackumulatortank. Under de 

kallaste månaderna krävs dock ofta att en annan energikälla tillförs (Nilsson & Nimmermark, 

2013). 
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4.4 VERTIKALA VÄXTHUS 
Konceptet vertikala växthus har som tidigare nämnt funnits ett tag men få projekt har blivit 

förverkligade. Följande presenteras Dickson Despommiers teori, han var en av pionjärerna 

inom ämnet vertikal odling i stadsmiljö. Efter det redovisas två andra projekt som följer 

samma princip.   

4.4.1 THE VERTICAL FARM 
Dickson Despommier är professor i folkhälsa och mikrobiologi vid Columbia University och är 

ordförande i The Vertical Farm Project, se www.verticalfarm.com (Dickson, 2009).  

I sin bok The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century (2011) skriver Dickson 

Despommier att vi inom de kommande tjugo till trettio åren kommer att uppleva att dagens 

etablerade jordbruksmetoder inte längre kan täcka den växande befolkningens behov. 

Jordbruksfotavtrycket är stort, inte bara från ett markanvändningsperspektiv, utan jordbruket 

utnyttjar även stora mängder av jordens andra tillgångar som tillexempel vatten (Dickson, 

2011). 

Dickson menar att dagens odlingsmetoder är utdaterade. I The Vertical Farm: Feeding the 

World in the 21st Century (2011) tar han upp 11 anledningar till att vertikala växthus är ett 

bättre sätt att odla på, dessa argument redovisas nedan. 

 

Enligt Dickson finns flera fördelar med inomhusodling. Odlingen behöver inte anpassas till 

utomhusklimatet och faktorer som regn, sol eller lämpliga temperaturer. Vid inomhusodling 

kan klimatet anpassas så att odlingen kan ske året runt samt även anpassas till just den 

odlade grödan för att maximera avkastningen. Förstörda odlingar på grund av globala 

Advantages of the Vertical Farm 
1. Year-round crop production 

Produktion av grödor året runt 
2. No weather-related crop failures 

Ingen väderrelaterad missväxt 
3. No agricultural runoff 

Inget överskott av avrinning från jordbruket 
4. Allowance for ecosystem restoration 

Tillåtelse för ekosystemet att återhämta sig 
5. No use of pesticides, herbicides, or fertilizers 

Ingen användning av bekämpningsmedel, ogräsmedel, eller 
gödningsmedel 

6. Use of 70-95 percent less water 
Användning av 70-95 % mindre vatten 

7. Greatly reduced food miles 
Mycket kortare mattransporter 

8. More control of food safety and security 
Större kontroll över livsmedels trygghet och säkerhet 

9. New employment opportunities 
Nya arbetsmöjligheter 

10. Purification of grey water to drinking water 
Rening av gråvatten till dricksvatten 

11. Animal feed from postharvest plant material 
Djurfoder från växtmaterial efter skörd rester 
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naturkatastrofer som översvämningar, tornados, cykloner, orkaner kan även enligt Dickson 

motverkas om odlingen sker inuti en säker anläggning.  

Med ett vertikalt växthus kan man även odla var som helst. Man blir inte längre beroende av 

stora markytor med bra jordkvalitet. Vertikal odling tar mindre plats och skulle därför kunna 

flytta närmare bebyggelse där marken annars hade varit för dyr för att odla på. Vertikala 

växthus som placeras nära eller mitt i bebyggelsen kan då leverera närproducerade, fullt 

mogna grönsaker som aldrig behöver frysas eller fraktas långa sträckor. De förkortade 

transportsträckorna och energin man spara på att inte hålla grödorna kylda skulle över tid 

kunna leda till positiva miljöeffekter. Vertikala växthus skulle även kunna ha andra 

miljöeffekter, bland annat skulle skog kunna bevaras där marken annars hade behövts till 

odling. I vissa fall skulle även skogen kunna få växa tillbaka på de odlingsmarker som inte 

längre behövs. Återställning av skog har många fördelar, en är att träd lagrar kol i form av 

cellulosa och koldioxiden i atmosfären därmed minskar. Hur mycket kol som träd skulle 

kunna lagra och hur stor effekt det skulle kunna ha på växthuseffekten är dock osäkert. Om 

skog och naturlig växtlighet tillåts att reparera kan chanserna att återställa den biologiska 

mångfalden öka (Dickson, 2011).  

Enligt Dickson skulle ett vertikalt växthus kräva högteknologiska hydroponiska eller 

aeroponiska odlingssystem. Som ett exempel nämner Dickson i The Vertical Farm: Feeding 

the World in the 21st Century (2011) en jordbrukare som fick sin 30 acre (motsvarar ungefär 

4 047 m2) stora jordgubbsodling förstörd. Jordbrukaren valde att ersätta den förstörda 

jordgubbsodlingen med ett 1 acre stort högteknologiskt växthus med hydroponiskt 

odlingssystem. Han kunde på det nya växthusets yta producera en avkastning som 

motsvarar 29 acre mark med odlingsmetoden som användes innan samtidigt som odlingen 

även kunde ske året runt. Resten av hans gamla odlingsmark lät han återgå till sitt naturliga 

tillstånd.  

Enligt Dickson förbrukar dagens jordbruk nästan 70 % av jordens sötvatten. I ett vertikalt 

växthus med ett hydroponiskt odlingssystem kan vattnet användas i slutna kretsloppsystem 

utan skadligt överskott eller onödigt stor förbrukning. Dickson menar att med hydropinsk 

odling skulle upp till 95 % av vattnet som tillsätts systemet kunna utnyttjas. Överskottet från 

bevattningen inom dagens jordbruk innehåller även näringsämnen, till största del kväve och 

fosfor. Dessa ämnen kan ta sig vidare till vattendrag och när halterna blir högre än vad 

ekosystemet klarar av att utnyttja sker så kallad övergödning. Övergödningen orsakar ökad 

algblomning i hav och sjöar och leder till att vattendrag växer igen (Nationalencyklopedin, 

u.d.). Enligt Dickson kan all skada som sker på grund av dessa näringsämnen och även 

andra kemikalier förebyggas genom att odlingen sker inomhus. Detta genom att man 

använder exempelvis ett hydroponiskt odlingssystem där näringslösningen kan recirkuleras 

och det enda som behöver tillsättas är ny näring i samma takt som den förbrukas av 

växterna. Traditionell utomhusodling kräver ofta användning av olika sorters bekämpnings- 

och ogräsmedel, Dickson menar att även dessa skulle kunna tas bort samtidigt som han 

föreslår att man istället tillsätter ämnen som är till nytta för människor. För att det ska vara 

möjligt bör ett vertikalt växthus konstrueras på ett sådant sätt att växterna skyddas mot 

skadedjur och mikroorganismer. Dickson föreslår byggnader med övertryck och väl filtrerad 

luft samt att personalen ska byta till skyddskläder innan de ankommer växthuset. 

Dickson ser många möjligheter med vertikala växthus. Nya arbetsmöjligheter då nya företag 

inom odlingssystem utvecklas samt personalbehov för arbetet i växthuset skulle behövas. 
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Dickson föreslår också att man kan använda växter för att rena städers spillvatten. Genom 

transpiration, processen då växter tar upp näring genom att pumpa vatten från rötterna till 

bladen som sedan avges i luften, kan näringsämnena i spillvattnet tas upp av växten. Den 

renade vattenångan som växterna avger i växthuset skulle sedan kunna samlas in med hjälp 

av en avfuktare. Han tror att anpassade vertikala växthus skulle kunna konstrueras särskilt 

för att rena vatten. Växterna från dessa växthus skulle dock inte kunna bli föda på grund av 

hälsoriskerna.  

4.4.2 PROJEKT 
I följande stycken presenteras två projekt, ”The Plant” samt företaget Plantagons vertikala 

växthusprojekt i Linköping.   

4.4.2.1 The Plant 

John Edel, en professor i Illinois Insitiute of Technology, forskar om att odla grödor i 

storstäder. Likt Dickson Despommiers teori tror Edel att det ska kunna gå att genomföra 

vertikala växthus som kan försörja städers behov av vissa grödor. Edels idé är att utnyttja 

äldre hus som inte längre används för att omvandlas till ekologiskt vertikala växthus. Edel 

driver projektet ”The Plant” som är världens första vertikala växthus som utförts i praktiken. 

”The Plant” är ett fyra våningshus med hydroponiskt och aquaponiskt odlingssystem. I ”The 

Plant” utnyttjas spillvärme från ”The Plant's” eget bageri, bryggeri och cateringverksamhet för 

att värma upp byggnaden. Matrester från de olika verksamheterna återanvänds som gödsel 

till växterna. Hela processen bildar ett kretslopp (Cockrall-King, 2012). 

4.4.2.2 Plantagon, Linköping 

Plantagon är ett företag som har ett pågående projekt som involverar ett vertikalt växthus i 

Kallerstad, Linköping. Plantagon kommer att bygga ett vertikalt växthus på 40 våningar som 

är 60 m högt. Det beräknas vara färdigbyggt år 2015 och kommer utnyttja spillvärme från det 

kommunala fjärrvärmesystemet. Växterna kommer även att gödas med koldioxidrester som 

uppstår vid biogasproduktion. Projektet involverar högteknologiska lösningar för odling 

såsom cirkulerande näringslösning och växtrotation som ska bidra till att alla växter får lika 

mycket ljus (Nyström, 2013). 

  



23 
 

4.5 KONTOR 
Examensarbetets tyngdpunkt ligger på växthusets utformning men då växthuset är en del av 

en ny kontorsbyggnad behöver även hänsyn tas till kontorets utformning. Nedan redovisas 

några riktvärden som ändvänt som hjälpmedel vid kontorets utformning. 

4.5.1 KONTORSUTFORMNING 
För att ge riktvärden för kontorsytors area har Arbetsmiljöverket föreslagit mått enligt tabell 

813:32 i Handboken Bygg (4.e upplagan 1981, kap B13, Kontorslokaler), dessa värden 

redovisas nedan. 

Tabell 2: Approximerade genomsnittliga mått per person för kontorsarbete med 20 personer eller fler 

Yta: Area: 

Arbetsplatsyta 12 m² 
Tillhörande personalutrymmen 2 m² 
Utrymmen för allmänna funktioner 4 m² 
Interna kommunikationer 4 m² 
Totalt per person för en kontorsenhet 22 m² 

Totalt då trapp, hiss mm är inräknat 25 m² 

Uppgifterna i tabellen gäller både smårumskontor och kontorslandskap 

(Arbetsmiljöverket, 2003). 

Tabell 3: Typiska mått per arbetsplats för befintliga kontor 

Typ:  Total area: 

Cellkontor 25 m² 
Kontorslandskap 20 m² 
Kombikontor 20 m² 
Flexkontor 15 m² 

(Arbetsmiljöverket, 2003) 

Arbetsmiljöverket hänvisar till rekommendationen att ett kontorsrum för två personer inte bör 

vara mindre än 15 m². De rekommenderar även en takhöjd på 2,7 m är tillräcklig i 

arbetslokaler, på mindre kontor kan det dock räcka med en takhöjd på 2,4 m 

(Arbetsmiljöverket, 2003).  
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5 GENOMFÖRANDE 
I följande kapitel redovisas tanktegången och arbetsprocessen för gestaltningen av 

kontorsdelen och växthusdelen. Beräkningsgången för spillvärmekapaciteten och 

värmebehovet för växthuset redovisas i Bilaga 1.  

5.1 KONTORSUTFORMNING  
För utformningen av kontoret har hänsyn tagits till LKABs befintliga kontorsbyggnads 

utformning och rekommendationer för storlek på arbetsplatser. 

5.1.1 BEFINTLIGA KONTORETS UTFORMNING 
Dagens kontorsbyggnad, Stora Företagskontoret, har 250 arbetsrum och byggnaden är 13 

våningar hög. Kontorsbyggnaden har ungefärliga utvändiga måtten 53x19 meter, vilket ger 

en byggnad med ungefär 1 000 m² (=1 007 m²) per våningsplan då väggarnas tjocklek och 

schakt är inräknade. Den ungefärliga totala kontorsarean för den befintliga byggnaden är  

13 000 m². Om de 250 rummen är jämnt utspridda på de 13 våningsplanen ger det strax över 

19 (19,23) arbetsrum per plan. 

5.1.2 REKOMMENDATION FÖR KONTORSUTFORMNING 
Enligt de rekommendationer i Tabell 2 s. 23 som Arbetsmiljöverket refererar till så bör varje 

arbetsrum vara minst 12 m2 och för varje person kan totalt räknas att de tar 25 m2 av 

byggnadsarean. Räknar man med att 20 personer arbetar per plan ger det att minst 500 m2 

per plan behövs. 

5.2 VÄXTHUSUTFORMNING 
Inget färdigt lokal- eller byggnadsprogam finns som beskriver verksamheten och ytorna som 

ska ingå i växthuset. Istället har växthusets utformning grundats på information om 

växthusteknik och växthusodling. Utifrån kunskap som samlats i den teoretiska grunden har 

en verksamhetsbeskrivning gjorts där växthusets verksamhet kan funktion redogörs.  

5.2.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

5.2.1.1.1 Växthusverksamhetens syfte och innehåll 

Växthuset kommer att drivas av ett externt företag i LKABs kontorsbyggnad. Det externa 

företaget sköter då allt från odlingen till transporten. Vilka växter som odlas i växthuset är 

beroende av förutsättningarna som finns och vilka marknaden i Kiruna efterfrågar. Vi tror att 

exempelvis tomater och jordgubbar skulle vara uppskattade då de kan vara svåra att hitta 

färska och smakrika i Sverige under en stor del av året. Både jordgubbar och tomater passar 

bra att odla i hydroponiska system. I växthuset kommer odlingen därför att ske i horisontella 

hydroponiska odlingsrör där näringen till växterna försörjs med en näringslösning som 

kontinuerligt pumpas runt i systemet. Växthushalvan av byggnaden kommer att delvis vara 

öppen för allmänheten. Själva odlingsverksamheten kommer dock att skiljas från 

allmänheten genom att det sker på skilda våningsplan, entréplanet är öppet för allmänheten 

och resterande tillhör odlingsverksamheten. Odlingsverksamheten är inte tillgänglig för 

allmänheten utan endast för de anställda inom växthanteringen. De odlade grödorna ska 

efter skörd kunna transporteras till matbutiker men också levereras direkt till LKABs egna 

matsal.  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5.2.1.1.2 Allmänt om lokalens utformning 

Växthuset ska vara funktionsenligt för att en odlingsverksamhet ska fungera men samtidigt 

ge ett vackert intryck och upplevelse av grönskan både från ut- och insidan. För att växterna 

ska må bra behövs en god ljustillgång. Eftersom det råder bristande soltillgång i Kiruna under 

vintern, speciellt under polarnatten, behöver växtbelysning användas. För att belysningen 

inte ska vara för energikrävande och då minska växthusets lönsamhet och miljövänlighet, 

kommer LED-belysning att användas. För att ytterligare minska belysningens energiåtgång 

behöver det tillgängliga solljuset kunna utnyttjas maximalt. För att avgöra vilken form som 

ger bäst ljusinsläpp i Kiruna behövs en solstudie göras. Materialvalet och stommen är också 

avgörande för ljusinsläppet. Övriga utrymmen som behövs för odlingsverksamheten men inte 

kräver solljus är lämpligast att placera i den mörka delen av byggnaden. I växthuset ska 

möjlighet för försäljning och utställning finnas. Det är viktigt att växthusets transportzon är 

skild från den allmänna entrén för att transporter ska kunna ske obehindrat och entré ska 

kunna hållas fri. 

5.2.1.1.3 Verksamhetsprocessen 

Grödorna som odlas i växthuset skördas och lagars sedan för sortering och paketering innan 

försäljning. För att transporten av grödorna till butiker ska kunna ske effektivt bör ytterligare 

ett lagerutrymme finnas. Det utrymmet bör vara stort nog att kunna lagra en tillräckligt stor 

mängd grödor för att fylla ett transportfordon. På så vis kan onödigt små transporter undvikas 

och miljöpåverkan från transporten minskar. Då tomater som tidigare nämnts i den teoretiska 

grunden har en kort hållbarhetstid efter skörd bör lagerutrymmet kunna kylas. Det första 

lagerutrymmet bör inte ligga i direkt anslutning med det sista lagerutrymmet innan transport 

på grund av hygieniska skäl då grödorna i det första lagerutrymmet inte ännu är förpackade. 

Det sista lagerutrymmet innan transport är i direkt anslutning med transportzonen för export 

till matbutiker. 

5.2.1.1.4 Verksamhetens utformning 

De plan som används för växthusverksamheten behöver anpassas efter arbetsgången och 

arbetsmiljön. För att förbättra arbetsgången kommer vagnar användas för att förflytta 

utrustning under arbetet men också för skörden. Golvet på balkongerna behöver vara 

anpassat för att vagnarna ska rulla bra men får inte vara för hårda att stå på och inte orsaka 

risk för halka. Passager måste vara tillräckligt breda för att två personer med vagnar ska 

kunna mötas. Arbetshöjden för det hydroponiska odlingssystemet ska anpassas efter en 

ergonomisk arbetshöjd. I och med att en del av växthuset kommer vara öppet för 

allmänheten är det viktigt att det finns räcken på odlingsvåningarna som förhindrar att saker 

faller under arbetsgången. 

5.2.1.1.5 Personalutrymme 

Det ska finnas möjlighet för de anställda som hanterar grödorna att byta om alltså behövs 

omklädningsrum med dusch och toalett. Personalen i växthusverksamheten delar matsal och 

entré med de anställda på LKAB för att skapa en känsla av gemenskap. 
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5.2.1.1.6 Sambandsschema 

Schemat nedan beskriver verksamhetsprocessen i växthuset från skörd till transport. 

Schemat är en rekommendation över hur de olika verksamhetsutrymmena bör vara 

placerade i förhållande till varandra. 

 

5.3 MATSAL 
Som nämndes i Platsbeskrivning, Befintliga kontorsområdet s. 6, ligger matsalen för de som 

arbetar i LKABs nuvarande kontorshus i en separat byggnad. I examensarbetets 

målformulering ingick inte planering av matsalen, men för att de anställda ska slippa gå ut 

eller ner i en kulvert för att komma till matsalen kommer den nya kontorsbyggnaden att ha en 

personalmatsal i samma byggnad. Matsalens ska ge de anställda en trevlig upplevelse och 

det gröna temat ska fortsätta även här, exempelvis med luftrenande växter som använder 

överflödigt koldioxid och andra föroreningsämnen i luften att skapa mer syre och renare luft 

för de anställda. 

Skörd Lagring 1 Sortering 

Paketering Lagring 2 Transport 

Personalutrymme 

• Omklädningsrum 

• Toalett 

• Dusch 
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5.4 SOLSTUDIE ÖVER OMRÅDET 
En solstudie utförs i Autodesk Revit för att undersöka hur Kirunas specifika solförhållanden 

kommer att påverka växthusets placering och utformning. I och med att stora bergmassor i 

områdets södra del riskerar att skymma solen under den period då solen står lågt är en 

solstudie nödvändig. Utgångspunkten är att växthusdelen placeras i sydlig riktning och 

kontorsdelen i nordlig. Solstudien behandlar fyra olika fall jämt utspridda över året, ett dygn 

under vintern, våren, sommaren och hösten. För varje fall studeras solens position varje 

timme från klockan sju på morgon till sju på kvällen (07:00-19:00). En enkel modell över en 

typbyggnad placerades på området för att kunna studera solens inverkan på dess fasad.  

1 januari 

Resultat från Revit: Soluppgång 11:39, Solnedgång 11:45 

Under hela studien är området mörkt. Resultatet tyder på att det råder polarnatt under 

perioden. Under denna period kommer inte solen ha någon inverkan på växthusets 

utformning då den inte bidrar med något dagsljus. Datumet för studien ligger precis utanför 

polarnattsperioden, därav det nästan helt försumbara dagsljuset. 

1 Mars 

Resultat från Revit: Soluppgång 07:04, Solnedgång 16:38 

När studien startar klockan 07:00 är området fortfarande mörkt. Klockan 10:00 börjar 

området bli ljus och klockan 13:00 framstår solen och ljuset som starkast. Klockan 15:00 

börjar det skymma. Klockan 17:00 är solen nästan nere och står i västlig riktning. Klockan 

18:00 är området helt mörkt. 

1 juni 

Resultat från Revit: Ingen soluppgång eller solnedgång angiven, det rådet midnattssol under 

detta datum. 

Klockan 07:00 är området redan halvljust, under förmiddagen blir det ljusare fram till klockan 

13:00 då det är som ljusast. Under eftermiddagen skymmer det något, klockan 15:00 ligger 

solen helt på byggnadens västra sida. När solstudien avslutas klockan 19:00 har solen ännu 

inte gått ned.  

1 september 

Resultat från Revit: Soluppgång 04:11, Solnedgång: 19:05 

När solstudien startar klockan 07:00 är området fortfarande mörkt fram till klockan 10:00 då 

platsen blir ljusare. Klockan 12:00 står solen som högst och platsen är som ljusast. Klockan 

16:00 börjar det skymma. 
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5.5 SKISSPROCESSEN 
I detta kapitel presenteras utvecklingsprocessen till den färdiga byggnadens utformning steg 

för steg. De olika förslagens för- och nackdelar redovisas utifrån de förutsättningar, som 

tidigare nämnts i Kontorsutformning och Växthusutformning. Tre utvalda förslag presenteras 

följande. 

 

 

 
I Figur 5: Olika förslag på byggnader och de blåmarkerade delarna representerar växthuset. 

 

Figur 6: Olika förslag på byggnader från sidan.  

Figur 4: Förslag på planlösningar. Kontorsdelen markeras med grått och växthusdelen med grönt 
markering.  

 

a) b) c) 

b) 

 

c) a) 

b) 

 

c) a) 
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Figur 4, redogörs skissprocessens utveckling från vänster till höger. För modell a) till vänster 

låg fokus på växternas trivsel i växthusdelen. För att alla växter ska kunna få lika mycket 

solljus utformades lutande väggar i båda riktningar, vilket redovisas i Figur 5, modell a). Den 

spetsiga formen på växthusdelen ger mer än 180° ljusinsläpp med solens förflyttning under 

dygnet. Den kraftiga lutningen på väggarna ger dock negativ effekt då solstrålarnas riktning 

inte träffar växthusets fasadyta vinkelrätt. De spetsiga vinklarna i växthusdelens planlösning, 

som redovisas med grönt i Figur 4: Förslag på planlösningar. Kontorsdelen markeras med 

grått och växthusdelen med grönt markering., är svåra att utnyttja på ett lämpligt och effektivt 

sätt då utrymmena i växthusets hörn blir för trånga. Då växtdelen ligger diktan kontorsdelens 

fasad, se Figur 6 modell a), kan inte alla kontorets väggar utnyttjas för fönster i arbetsrum 

som ger utsikt av naturen och direkt dagsljus. Ett arbetsrum med fönster mot växthuset 

skulle kunna innebära att den arbetande störs av växthusverksamheten och eventuellt 

växtbelysningen.  

Modell b) i Figur 4 utformades utifrån kontorsmiljöns bästa förhållande med en smal 

huskropp. Den smala huskroppen är anpassad för att alla arbetsrum ska få möjlighet till 

fönster i nordlig riktning medan den sydliga fasadens fönster vetter mot växthuset och 

därmed är mer lämpliga för en korridor. Dock resulterade det till att byggnadens flyglar kan 

tänkas skugga solen under morgon och kväll då solen står i östlig respektive västlig riktning 

och var därför inte en lämplig utformning med hänsyn till växthuset.  

I och med att byggnaden är tänkt för två verksamheter, kontoret för LKAB och 

växthusverksamheten, krävs ett nytt förslag som gynnar de båda verksamheterna men 

samtidigt separerar verksamheterna åt. Svårigheten med förslaget är att kunna uppnå en 

enhetlig form på byggnaden. I modell c) i Figur 4 visas den slutgiltiga utformningen där 

kontors- och växthusverksamheten delar lika stor area i planvy. Förslaget ger kontorsdelen 

möjlighet till fönster i den nordvästliga och nordöstliga ytterfasaden för alla arbetsrum. 

Förslaget ger en god arbetsmiljö för de som arbetar i kontoret och en planlösning som går att 

utnyttja helt i växthusdelen. För att kunna anpassa växthusets fasad efter solens position 

under dygnet är en av växthusväggarna lutande. För bättre förståelse av den asymmetriska 

geometrin för växthusdelens vertikala väggar visas i Figur 5 och Figur 6 modell c) i 

tredimensionell modell.   
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5.5.1 VÄXTHUSDELENS VÄGGUTFORMNING  
Det är viktigt att veta hur solen rör sig under dagen då utformingen på växthuset är beroende 

av solstrålarnas infallsvinkel mot fasadytan. I Kiruna är solens position lägre än i södra delar 

av Sverige. För att utnyttja så mycket ljus som möjligt krävs att infallsvinkel till växthuset är 

ungefär vinkelrät mot fasadytan. När solen ligger lågt under morgonen och kvällen i Kiruna 

kan solstrålens riktning tänkas vara horisontellt. För att kunna utnyttja solljuset maximalt har 

fasadytorna i växthuset mot öst och väst, se den vänstra modellen i Figur 7, därför valts att 

vara vertikala. När solen står som högst upp i sydlig riktning blir solstrålens infallsvinkel snett 

uppifrån på fasadytan. För att solens infallsvinkel ska bli vinkelrät mot fasaden utformades 

växthuset med en lutande vägg, se den högra modellen i Figur 7. 

 

 

  

Figur 7: Solstrålarnas riktning mot växthusets fasad 
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5.5.2 SOLSTUDIE AV BYGGNADEN 

 

Figur 8: Solens bana 1 januari och position kl.12:00 

Figur 8 redovisar solens bana under ett dygn den första januari, solen visas som en gul sfär 

med dess position för klockan 12:00. Den första januari ligger precis utanför polarnatten 

alltså ligger solen precis vid horisontlinjen. Alla tider för soluppgång och solnedgång 

redovisades tidigare i avsnitt 5.4 Solstudie s. 27. 

 

Figur 9: Solens bana 1 mars och position kl.12:00 

Figur 9 redovisar solens bana under ett dygn den första mars. Solen står vid denna period 

fortfarande lågt och uppgång och nedgång sker innan solen nått öst respektive väst. När 

solen går upp och ned har solen redan passerat en del av växthusets fasad. 
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Figur 10: Solens bana 1 juni och position kl.12:00 

Figur 10 redovisar solens bana under ett dygn den första juni. Under denna period går solen 

aldrig ner under horisontlinjen, alltså rådet midnattssol. I och med solens slutna bana får alla 

fyra fasader tillgång till solljus över dygnet. I sydlig riktning är solensljuset som starkast och 

detta fall är det av de fyra studerade som ger den högsta solpositionen. 

 

 

Figur 11: Solens bana 1 september och position kl.12:00 

Figur 11 redovisar solens bana under ett dygn den första september. Under denna period 

sker soluppgång och solnedgång på den nordöstra respektive nordvästra sidan av 

byggnaden. I och med det kan solen passera hela växthuset innan den går ner. 
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5.5.3 BYGGNADENS MÅTTBESTÄMMELSE 
Olika höjd- och breddmått testades för att finna vilket mått som är lämpligast för byggnaden 

som Figur 12. En lämplig storlek på byggnaden innefattar både att den är funktionell och kan 

bidra med estetik till byggnadens helhet. Mått kan ge olika uppfattningar och känslor för 

beskådaren inifrån och utifrån. Byggnadens avtrycksarea bör inte vara för stor då kontorets 

så kallade mörka kärna, utrymme utan tillgång till direkt dagsljus, växer i förhållande med 

avtryckets area. För att kunna skapa en kontorsbyggnad med rimliga mått användes 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer på minsta mått för ett arbetsrum, se under rubrik 

Kontorsutformning s. 23, med 20 personer per plan som utgångspunkt. Måttet för lägsta fri 

takhöjd i ett kontor är enligt Arbetsmiljöverket rekommendationer 2,7 m. För byggnaden 

valdes därför som lägsta fri takhöjd 3,0 m för kontorsplanen och 4,0 m för entréplanet. För att 

den fria takhöjden ska kunna uppnås räknades med 3,5 m mellan varje våning plan 1-13 och 

4,5 m för entréplan. Matsalen placerades på det översta planet, plan 14, i kontorsdelen med 

ett lutande tak där lägsta fri takhöjd är 2,5 m och den högsta 7,5 m. Matsalen tillförde en 

högre byggnadshöjd som gjorde byggnaden mer estetiskt tilltalande. Totalt blev 

byggnadshöjden 52,5 m vid takets lägsta del och nockhöjden 57,5 m till högsta punkt. 

Byggnaden har totalt 14 våningar varav 12 kontorsplan och resterande är entréplan och 

matsalsplan. För planlösningen testades även olika vinklar på växthusdelens södra hörn men 

för den slutliga utformningen valdes en vinkel på 90° vilket gav byggnaden ett kvadratiskt 

avtryck. 

 

Figur 12: Olika höjder och vinklar för byggnaden. 
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6 RESULTAT 
Följande redovisas och beskrivs resultatet från skissprocessen för byggnaden och dess två 

verksamheter samt alternativa lösningar i växthuset. Beräkningsresultatet av 

spillvärmebehovet och spillvärmekapaciteten redovisas även i detta kapitel. Resultatet från 

utformningen och de val som gjorts är utifrån våra rekommendationer.   

6.1 GESTALTNING 
Utifrån den teoretiska grunden samt de givna geografiska och platsspecifika 

förutsättningarna har vi valt hur växthuset ska utformas. Där ingår vilket stom- och 

yttermaterial, vilket väderstreck som valts samt växthusets formspråk. Utformning av 

växthuset har gjorts med hänsyn till kontorsdelen för att skapa ett mer realistiskt och 

genomförbart förslag.  

6.1.1 BYGGNADSBESKRIVNING 
Byggnaden består av två delar som tillsammans bildar en kvadrat. De två delarna delas 

diagonalt över kvadraten. Byggnaden placeras på tomten med det ena hörnet i sydlig 

riktning, se Figur 13. Växthusdelen utgör den södra triangeln och kontorsdelen den norra. 

Byggnadsarean (BYA) är 1600 m2. Byggnaden kallar vi för Järndiamanten som kommer 

presenteras följande i rapporten.  

 

Figur 13: Byggnaden placerad på det markerade området. 

6.1.1.1 Kontorsdelen 

Kontorsplanen börjar på våning 1 och fortsätter till och med våning 13. Alla väggar i 

kontorsdelen är vertikala och varje plan är 800 m2, vilket ger en total arbetsarea på 10 400 

m2. För utformning av kontoret har hänsyn tagits till dagens kontorsbyggnad och 
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rekommendationer som tidigare nämnts. Dagens kontorsbyggnad är ungefär 1 000 m2 per 

våningsplan och för att 20 personer ska kunna ha sin arbetsplats per plan behövs minst  

500 m2. I kontorsdelen finns 20 arbetsrum på varje våningsplan vilket ger att det totalt för de 

13 våningsplanen fås 260 arbetsplatser. Om LKAB expanderar sitt kontor ska möjligheten 

finnas att rymma mer personal därför är planlösningarna tänkta att vara flexibla och även 

kunna ersättas med öppna kontorslandskap. Vid en effektivisering av ytanvändningen antas 

att man istället kan få plats åt exempelvis 25 personer per plan vilket ger totalt 325 

arbetsplatser. Om man sedan effektiviserar och använder ett öppet kontorslandskap kan 

antalet personer per plan ytterligare ökas. Förslaget redovisar, se Figur 14, en plan med 20 

arbetsrum per våningsplan där 18 stycken är Typrum 1 på 12,8 m2 och 2 stycken är Typrum 

2 på 18,2 m2. Typrum 1 är tänkta för en person och Typrum 2 är tänkta för en chefsplats eller 

två personer som delar rum. Entréplanet visas i Figur 15 och för ritningar i skala hänvisas till 

bilaga 3.  

 

Figur 14: Plan 1 
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Figur 15: Entréplan 

Stommen för kontorsdelen är prefabricerade sandwich och fasadmaterialet är matt stålplåt 

som ger byggnaden en hård karaktär som passar bra in i gruvindustrin. Stålfasaden bryts av 

en glasfasad i kontorsdelens norra hörn som löper från byggnadens marknivå till taknivå. 

Glasfasaden ger en utsikt från pentryt ut mot sjö och fjäll, se Figur 14.  
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6.1.1.2 Växthusdelen 

Växthusets två vertikala väggar beskärs av ett diagonalt lutande plan som bildar växthusets 

tak. Växthuset har ett triangulärt avtryck på marken på 800 m2 och i och med att en av 

väggarna lutar så minskar varje våningsplans area i växthuset med höjden. Växthusdelens 

bruttoarea (BTA) är ungefär 8800 m2. För en tydligare bild se Figur 16, där redovisas de 

vertikala väggarna med röd färg, det lutande planet med blå och kontorsdelen med grått. 

 

Figur 16: Geometrisk byggnadsbeskrivning 

Växthusets entréplan på 800 m2 kommer att användas för utställning och försäljning av 

grönsakerna som odlas. Entréplanet kommer att vara en öppna arean med en vinterträdgård 

som fungerar som mötesplats för de som vistas i byggnaden. Odlingsverksamheten sker på 

plan 1 - 10 i växthuset ovanpå balkonger. Växterna odlas i ett horisontellt hydroponiskt 

odlingsrör som går längs med glasväggens insida på varje plan. Ett aquaponiskt 

odlingssystem var inte lämpligt i detta projekt då det kräver utrymme för fisktank. Aeroponiskt 

odlingssystemet var inte heller lämpligt i detta växthus då besökare riskerar att andas in 

näringsämnena som skulle kunna vara skadliga. Aeroponiskt system är även mer lämpligt för 

odling av rotfrukter och inte tomat och jordgubbar som ska odlas i detta växthus. 

Odlingsrörets placering gör att skuggning från bjälklaget ovan kan förhindras och därmed 

kan det tillgängliga solljuset utnyttjas maximalt. I figurerna nedan redovisas sektionsbilder på 

odlingsrör nära glasfasaden. Höjden för det hydroponiska odlingsröret är anpassat efter den 

mest ergonomiska höjden vid arbete stående och rörets centrumavstånd från balkongens 

golv är 0,7 m. Varje våningsplans balkonger följer längsmed insidan ytterskalet av växthuset, 

vilket bilderna Figur 17och Figur 18 nedan visar. Balkongerna bildar en sluten bana per plan 

och är i bredd är anpassat efter att möten ska kunna ske obehindrat. Den minsta bredden för 

balkongerna är därför 3,0 m. På plan 11-13 bildar balkongerna ett slutet bjälklag då planets 

bredd är för litet för att göra ett hål. Eftersom spillvärmeluften utnyttjas för uppvärmning är 

det enklast att använda luftburen värmen i växthuset. För att kunna kontrollera 

ventilationsflödet och därmed hur stor värmeförluft som sker via ventilationen används 

mekanisk ventilation i växthuset. Som arbetsvagnar i växthusverksamhetens balkonger 

användas vagnar med gummihjul då det är lämpligast för luftburen värme. Räckena till 

balkongerna bör vara något högre än standarden för ett vanligt balkongräcke och är därför 

1,2 m för att höja säkerheten och ge en bättre arbetsmiljö.  
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Figur 18 och Figur 17 visar två alternativa lösningar för växthuset. I den första figuren till 

vänster, Figur 17, illustreras öppna balkonger vilket innebär att växthuspersonalen och 

allmänheten får en ständig kontakt direkt med varandra. Denna lösning skapar känslan av 

rymd och helhetskänsla i växthuset. I Figur 18 redovisas slutna balkonger, vilket bildar 

loftgångar för att kunna uppfylla extra höga hygieniska krav. Från varje bjälklag ansluts 

glasväggar som fästes in i bjälklaget ovan. På detta vis kan växterna vara fria från bakterier. 

Denna lösning kan dock vara svårare att samordna med installationer för värme, avfuktning 

och ventilation då luften inte kan röra sig fritt mellan planer med hjälp av den termiska 

stigkraften. I detta examensarbete kommer öppna balkonger att demonstreras på ritningarna.  

Växthusets stomme är av stål och yttermaterialet av dubbelglas. Som tidigare nämnts har 

glas en lång hållbarhet och dess egenskaper förändras inte med tiden medan många 

nämnda platsmaterial får minskad ljusgenomsläpplighet med åren. Platsmaterialen har även 

dåliga egenskaper vid brand och slag och är därför inte lämpliga för byggnader som är 

öppna för allmänheten. Stål väljs för att materialet har att det har en hög draghållfasthet och 

klarar av stora laster och stora spännvidder för liten mängd stål. Stål är formbart och är 

därför lätt att anpassa efter byggnadens behov.   

6.1.1.3 Matsal 

Matsalsplanet är placerat på högsta plan, plan 14. Hela våningsplanet utgörs av matsal och 

kök. Växthusverksamhetens hiss är placerat så att leveransen av färska grödor kan ske 

direkt till köket från växthuset. Matsalen är tillgänglig för LKABs personal samt växthusets 

personal. Matsalsplanets bjälklag sträcker sig ända fram till den södra ytterväggen, alltså 

utgör växthusets lutande glasvägg matsalens yttervägg. Taket på byggnadens norra halva är 

ett lutande glastak som binder samman växthusets karaktär med kontorsdelen. På så vis får 

hela byggnaden ett enhetligt utseende. Matsalens transparanta tak och väggar ger de som 

vistas där en utsikt över gruvområdet i söder samt mot sjö och fjällandskapet i norr. I och 

med matsalens glasdelar finns möjlighet till att plantera växter som exempelvis luftrenende 

och estetiskt tilltalande växter.   

 

Figur 17: Balkonger i växthusdelen. Figur 18: Loftgångar i växthusdelen. 
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Figur 19: Matsalsplan 

 

6.1.2 SAMMANFATTNING AV BYGGNADENS MÅTT 

 Byggnaden   

BYA 1600m2   
Våningshöjd Entréplan 4,5 m  
 Plan 1-13 3,5 m  
 Plan 14 2,5 - 7,5 m  
Fri takhöjd Entréplan 4,0 m  
 Plan 1-13 3,0 m  
 Plan 14 2,5 - 7,5m  

Kontor  

Area per plan 800 m2   
Verksamhetsarea 10400 m2   
Typrum 1 12,8 m2   
Typrum 2 18,2 m2   
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6.1.3 BYGGNADEN - JÄRNDIAMANTEN  
 

 

 

Figur 20: Illustration av kontoret från öst 

 

Figur 21: Illustration av byggnaden på gruvområdet 
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Figur 22: Illustration av växthusdelen i sydöst 

Som tidigare nämnts kallas byggnaden för Järndiamanten i och med dess utformning och 

fasadmaterial. Fasadmaterialen som valts skapar en kontrast mellan det hårda och det 

sköra. Den matta stålfasaden mot den blanka glasfasaden som reflekterar omgivningen av 

bergsmassorna och fjäll samt himlen. En byggnad, som är lika sällsynt som en diamant på 

gruvområdet, därav namnet på byggnaden, Järndiamanten.   
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6.2 SPILLVÄRME UTNYTTJANDE 
Enligt beräkningarna i detta examensarbete som redovisas fullständigt i Bilaga 1 är 
växthusets värmeeffektbehov ungefär 2 000 kW (1 961 kW) och värmeenergibehov 7 330 
MWh/år. I beräkningarna av spillvärmekapaciteten, Bilaga 1, antogs att en värmepump 
används för att tillgodagöra värmen. För det fall där spillvärme från gruvventilationen 
utnyttjas fås en kapacitet på ungefär 14 MW (14 040 kW) per ventilationsfläkt. Eftersom 
spillvärmekapaciteten är större än växthusets värmeeffektbehov kan uppvärmningen 
tillgodoses med spillvärme från en av ventilationsfläktarnas frånluft. Skulle alla 11 fläktar 
kunna utnyttjas kan en kapacitet strax över 150 MW (154 440 kW) uppnås. I det fallet där 
spillvärme från pelletsverket utnyttjas är kapaciteten ännu större. För en frånluftsfläkt i 
pelletsverket fås en kapacitet på över 20 MW (21 600 kW) och om alla fem fläktar utnyttjas 
fås en kapacitet större än 100 MW (108 000 kW). 
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7 ANALYS/DISKUSSION  

7.1 GEOGRAFISKT LÄGE 
Kirunas geografiska läge och de klimatförutsättningar läget medför skapar svårtigheter vid 

odling. Som nämnts tidigare är det kallare i Kiruna än i sydligare delar av Sverige, och 

framförallt jämfört med Centraleuropa eller andra sydligare delar av världen. Ljustillgångarna 

i Kiruna skapar också väldigt speciella förutsättningar för odling. Under vintern råder en mörk 

månad då solen inte alls kan utnyttjas för odling. Om odlingen ska kunna ske under hela året 

behöver växterna belysning som täcker deras hela ljusbehov under den perioden. 

Belysningen förbrukar energi vilket leder till att odlingen blir både dyrare och mindre 

miljövänlig. Under sommaren råder det motsatta förhållandet då solen inte går ner under en 

lång period. Under den perioden finns det dagsljus som kan utnyttjas för odling men eftersom 

växter mår bra av en god dygnsrytm kan även det vara en försvårande faktor om växthuset 

behöver kunna mörkläggas för att ge växterna natt. I och med dessa förutsättningar kommer 

växternas dygnsrytm i Kiruna behöva framställas på konstgjord väg. Det gör det möjligt att 

bestämma när växterna ska vara i aktivt eller passivt tillstånd. Att framtvinga blomning och 

öka tillväxten genom att ändra dygnsrytmen kan dock leda till stress hos växten som vissa 

menar att det kan påverka smaken på grödorna. I och med att Kiruna ligger så långt norr ut 

innebär det att även under en normal dygnrytm är solens strålar svagare än mer söder ut. 

Hade växthuset istället legat på sydligare breddgrader hade det inte behövt samma 

belysningstillskott och energi hade kunnat besparas på den punkten. Uppvärmningsbehovet 

hade också minskat och växthusets lönsamhet hade inte längre varit beroende av 

spillvärmetillgången. I och med det hade placeringen av växthuset också blivit mer fri. På 

tillräckligt sydliga breddgrader skulle växthuset kunna fungera helt utan belysning och 

uppvärmning under större delen av året. Skulle ett mindre värmebehov finnas skulle 

växthuset kanske kunna utnyttja den något varmare frånluften från kontorsdelen. I Norrland 

föredrar många växthusodlare traditionell växtbelysning på grund av den extra värme de 

tillför. Detta är inte aktuellt för projektet i Kiruna då växthuset har tillgång till spillvärme och 

därmed inget behov av den extra värmen finns och därför är LED-lampor ett bra alternativ. 

Det geografiska läget för tomten där det tänkta växthuset har planerats skapar även vissa 

frågeställningar. I och med att hela Kiruna som nämnts kommer behöva flytta på grund av 

gruvverksamheten och därmed också den nuvarande kontorsbyggnaden finns osäkerheter 

vad som kommer att ske med LKABs gruvområde. Den för detta examensarbete använda 

tomten ligger i ett område som kommer att förändras och det är även osäkert om det 

området kommer att kunna fortsätta att användas för kontorshuset om gruvverksamheten 

expanderar.  

De massor som ligger söder om växthuset på gruvområdet skulle inte idag skugga växthuset 

avsevärt. Enligt de uppgifter vi fått kommer massorna inte att växa på höjden eller på 

bredden mot växthusets riktning. Om uppgifterna stämmer så kommer inte massornas 

solskuggning förändras. Massorna skulle även kunna tänkas ha andra effekter på växthuset. 

Massorna skulle kunna bidra med vindskydd till växthuset och på så vis minska 

energiförbrukningen. Massorna skulle dock även kunna tänkas tillåta kyla att sjunka ner 

längst slänten och sedan stanna där och på så sätt skapa en kallare zon som istället ökar 

energiförbrukningen. 
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För att få en bättre helhetsuppfattning skulle ett plastbesök ha kunnat ge en bättre 

uppfattning om området och därmed en komplett platsanalys som hade kunna ge bättre 

resultat för växthusets utformning. Ett platsbesök skulle även kunnat bidra till en tydligare bild 

av Kiruna och LKABs behov.  

7.2 VERTIKALT VÄXTHUS 
I norra Sverige och i Kiruna kommun finns det stora tillgängliga markytor så med tanke på 

det vertikala växthusets geografiska läge skulle det istället kanske ha varit enklare att välja 

ett traditionellt växthus som inte bygger på höjden. Dock finns andra aspekter som, för detta 

studerade fall, gör det vertikala växthuset mer lämpligt. Växthusets placering är begränsad 

av två faktorer, det tilldelade byggnadsområdet för ny kontorsbyggnad samt 

spillvärmetillgången. Den gemensamma faktorn är att växthusets placering begränsas inom 

LKABs gruvområde. På gruvområdet är ytan som kan bebyggas begränsad alltså blir ett 

vertikalt växthus mer lämpligt då det inte kräver lika mycket markyta. I ett traditionellt 

horisontellt växthus är det lättare att ge växterna en jämn ljustillgång när solen står högt upp 

och kan lysa rakt ner på växterna genom taket. Ett horisontellt växthus skulle kunna utföras 

enklare utan samma krav på teknisk utrustning för att skapa samma odlingsförhållanden i 

hela växthuset. I Kiruna står solen dock aldrig lika högt som på sydligare breddgrader så 

därför kan en vertikal lösning som lutar vinkelrätt mot solens infallsvinkel vara mer lämpligt. 

Ett vertikalt växthus skulle även kunna utnyttja uppvärmningen bättre än ett horisontellt 

växthus då värmen stiger uppåt förbi nästa växtvåning och inte går förlorad direkt genom 

växthusets tak. I höga vertikala växthus kan problem uppstå med ljusinsläppet då de lägre 

våningsplanen får mindre solljus. För att maximalt kunna utnyttja det naturliga solljuset 

behöver växthusväggen ha en lutning anpassad efter solens infalls vinkel samt våningsplan 

som inte skuggar varandra, eller ett mer avancerat teknologiskt system som på något viss 

roterar växterna så att alla växter får lika mycket solljus. Ett horisontellt växthus med samma 

odlingskapacitet i Kiruna skulle även behöva ta stor hänsyn till snölaster vilket kan undvikas 

när växthusets väggar är vertikala och tak har en brant lutning.  

Fördelar är att med ett vertikalt växthus på LKABs gruvområde är att grödorna produceras 

nära konsumenterna i Kiruna samt att allmänheten själva kan åka till växthuset och handla 

direkt och därmed kan transportsträckorna reduceras.  

I ett växthus med ett mer kontrollerat klimat där odlingen kan ske när som helst under året 

kan odlingen också anpassas så att skörden sker just då behovet av grödorna anses som 

störs. Ett exempel skulle kunna vara jordgubbar till midsommar i Sverige, med en 

behovsanpassad skörd skulle eventuella överskott av grödor som hade hunnit bli dåliga 

innan konsumtion kunna undvikas. 

Fördelen med ett vertikalt växthus är att det går att bygga högt, medan ett horisontellt 

växthus är direkt beroende av den tillgängliga horisontella markytan. I storstäder är den 

horisontella arean oftast begränsad eller mycket dyr att använda där är det mer troligt att ett 

vertikalt växthus kan uppföras jämfört med ett horisontellt då det kräver mindre markyta. Ett 

växthus som byggs på en dyr mark, till exempel i städer, måste därför vara ekonomiskt 

lönsamt. Att odla i storstäder kan innebära andra problem vid tät bebyggelse. Möjligheten att 

kunna utnyttja det naturliga solljuset maximalt är begränsad då det finns en risk att en annan 

byggnad kommer skymma och skugga vissas delar av växthuset. För att solljuset ska kunna 

utnyttjas maximalt krävs att byggnaden är högre än de kringliggande byggnaderna. Växthus 

skulle kunna byggas ovanpå taken till andra höga byggnader för att slippa de mörka 
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vinklarna men det skulle kunna leda till att det i framtiden byggs hus som är ännu högre och 

växthuset hamnar då i skuggan. 

7.3 KONTOR 
För hur de som arbetar i kontorsbyggnaden kommer att påverkas av växthuset finns flera 

olika aspekter. Om växterna behöver belysas mycket under dagtid skulle LED-

växtbelysningen, som består av blå, röda och vita dioder och ger ett violettljus, kunna 

påverka arbetsmiljön dels för de som arbetar i växthuset men även de som arbetar i 

kontorsdelen då fönster finns som vetter ut om växthuset. Vi tror att påverkan på den som 

arbetar för LKAB skulle vara minimal då inget arbetsrum har ett fönster direkt mot växthuset i 

det redovisade förslaget. Skulle istället öppna kontorslandskap utnyttjas skulle vissa 

arbetsplatser vara placerade mot växthuset och i det fallet skulle olika alternativ för att 

minska påverkan från växtbelysningen kunna vara aktuella. En lösning skulle kunna vara att 

belysa växterna under nattid istället. Det skulle vara enklast under vintern när polarnatt råder 

då man ändå måste framställa dygnsrytmen på konstgjord väg. Ett annat alternativ skulle 

vara att skymma eller bygga igen de fönster som vetter mot växthuset. Det alternativet skulle 

dock minska känslan av en enhetlig byggnad och känslan av grönska för de anställda på 

LKAB. 

För att göra byggnaden till enhet där de olika delarna fungerar i symbios med varandra 

föreslår vi att man undersöker möjligheten att utnyttja frånluft från kontoret till växthuset. 

Koldioxid ur kontorets frånluft skulle därmed kunna utnyttjas när det finns överskott som 

behöver ventileras bort dagtid. Frånluften från kontoret skulle då kunna tillsättas i växthuset 

för att göda växterna under dagtid då deras behov av koldioxid är som störst. 

I detta projekt har matsalen valts att placeras högst upp i byggnaden främst av estetiska och 

arbetsmiljömässiga skäl för LKABs anställda. Skulle projektet göras mer realistiskt skulle 

matsalen antagligen inte placeras på högsta plan då det medför svårare transporter och 

leveranser av varor. Matsalen skulle antagligen istället placeras på entréplanet, i det fallet 

skulle kanske matsalen även delas med allmänheten. Det skulle kunna bidra med en större 

gemenskap men samtidigt göra att LKABs anställda kanske känner att de saknar en egen 

matsal.  

7.4 MILJÖ 
Ett slutet kretsloppssystem har fördelen att kunna återanvända resurserna om och om igen 

och mindre resurser behöver tillföras till systemet. Ett hydroponiskt odlingssystem gör det 

möjligt att spara på resurser, både vatten och näring, samt att undvika utsläpp av ämnen 

som bidrar till miljöförstöring så som övergödning på grund av utsläpp av näringsämnen. 

Vattenåtgången i ett hydroponiskt system är mindre än för odling i jord då vattnet hela tiden 

cirkulerar i odlingssystemet och inget går förlorat i jorden. Det vatten som växten avger i 

luften som vattenånga skulle sedan kunna samlas in med en avfuktare eller exempelvis med 

andra tekniska lösningar för att samla in kondensvatten. Insamlingen av vattenången 

fungerar lättast om växthuset är ett så kallat slutet växthus där ventilationen sker kontrollerat 

och luften inte släpps ut direkt via luckor. Ett slutet, mer kontrollerat växthus har även andra 

fördelar, dels mindre energiförluster via ventilation och luftläckage, vilket är extra viktigt i 

Kiruna där utomhustemperaturen är låg under stor del av året. Det skulle även vara enklare 

att hålla växthuset fritt från skadedjur och luftföroreningar, även detta kan vara en intressant 

faktor på gruvområdet då där finns en okänd halt av partiklar från gruvindustrin. 



46 
 

Även om inget utsläpp av näringslösningen sker så finns det andra aspekter som också 

påverkar miljön. Om konstgödsel, alltså en kemiskt framställd näringslösning, används i 

systemet kommer den energi och de resurser som går åt i tillverkningsprocessen i stället 

riskera att ha en negativ miljöpåverkan. Om inte konstgödsel används finns alternativet 

aquaponisk odling som presenterats tidigare. Aquaponisk odling är ett annat miljövänligt sätt 

att utnyttja samma kretsloppsprincip som i det hydroponiska odlingssystemet. Det 

aquaponiska odlingssystemet utnyttjar fiskarna och deras restprodukter som naturligt 

gödningsmedel. Om plats för ett aquaponiskt system inte finns i byggnaden kan man ändå 

välja att använda naturligt gödsel i ett hydroponiskt odlingssystem. Problemen med de 

naturliga gödningsmedlen är att deras innehåll varierar med vad producentdjuret har fått för 

föda samt att den kan lukta vilket är ett problem i ett växthus som ska vara öppet för 

allmänheten samt ha ett kontor i samband. Processen för att framställa naturligt gödsel är 

dock mer naturlig speciellt om djuren som den kommer ifrån är uppfödda på ett ekologiskt 

och hållbart sätt. Processen att utnyttja naturligt gödsel kan liknas vid utnyttjningen av 

spillvärme då det annars hade varit en restprodukt som gått till spillo. 

7.5 BYGGNADSTEKNIK 
Glas som fasadmaterial har både för- och nackdelar. Glas valdes för detta projekt främst av 

dess estetiska egenskaper, då dess transparents ger utsikt inifrån och tillåter att man utifrån 

kan se in på växterna och verksamheten. Det finns många utvecklade fönsterglas med lägre 

u-värde och hög ljusgenomsläpplighet som i denna rapport inte har behandlats. Ett glas med 

lägre U-värde än normalt glas och skulle kunna vara ett alternativ att använda som 

fasadmaterial i Kiruna. En bättre isolering av växthusets ytskikt skulle ge lägre energiåtgång 

och på så sätt kanske leda till att den tillgängliga spillvärmen från LKAB skulle kunna 

användas till fler ändamål, som uppvärmning av byggnader eller kanske ett till växthus. 

Skulle glas med mycket god isoleringsförmåga och samtidigt bra ljusgenomsläpplighet 

utvecklas och bli ekonomiskt lönsamma skulle det leda till att fler växthus i norra Sverige 

skulle kunna odla större del av året. Glas kan även återvinnas vilket gör att det inom den 

aspekten är mer hållbart än material som inte är återvinningsbara. Akrylplattor är relativt 

spröda och brinner lätt och bör därför undvikas där de kan utsättas för slag eller stenkastning 

eller det finns risk för att fyrverkerier träffar växthuset. I och med detta är inte akryl lämpligt i 

detta projekt då växthuset kommer att vara öppet för allmänheten. Andra material som 

exempelvis Polykarbonat valdes bort då ljusgenomsläppligheten var sämre samt att dess 

egenskaper förändras med åren då det missfärgas av UV-strålar. På grund av glasets 

oförändrade egenskaper är användning av glas i längden är mer lönsamt och hållbart än 

plastmaterial. Vilket byggnadsmaterial som används till växthuset är avgörande för 

växthusets miljöpåverkan.  

Eftersom det både är kallt och begränsad ljustillgång i Kiruna så bör yttermaterialet i 

växthuset vara både välisolerat och ha bra ljusgenomsläpplighet. De vanligare glasen idag 

har en minskande ljusgenomsläpplighet med minskande U-värde. Då dessa glas kanske är 

dyra eller under utveckling så måste en avvägning göras om ett glas med bättre 

ljusgenomsläpplighet eller bra U-värde ska prioriteras. I och med att soltillgången är 

begränsad i Kiruna så behövs växtbelysning större delen av året, om LED-belysning 

används kanske energivinsten är större om glas med lägre U-värde används. För detta 

projekt utnyttjas spillvärme som värmekälla, och med hänsyn till det så saknas 

uppvärmningskostnad för växthuset samt miljöpåverkan från uppvärmning. Vilket fall som ger 

störst ekonomisk eller miljömässigvinst skulle kräva utförliga beräkningar för att avgöra. 
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I ett växthus ska luftfuktigheten generellt vara hög för växternas trivsel, hög luftfuktighet i 

samband med kalla temperaturer som förekommer i Kiruna innebär risk för att den fuktiga 

luften kondenserar mot kalla konstruktionsdelar. En för hög luftfuktighet kan leda till problem 

som innebär fuktskador. Fuktskador kan leda till mögel- och svampproblem vilket i sin tur kan 

påverka människor som vistas i byggnaden negativt. Växthuset är en del av 

kontorsbyggnaden vilket kan leda till att kontorsbyggnaden närmast växthusdelen får 

fuktskador om inte hänsyn till den ökade risken tas vid konstruktionen. De personer som 

antagligen hårdast skulle drabbas av fuktproblem är växthuspersonalen som vistas i 

växthusdelen.  

I kallt klimat, som i Kiruna under många månader av året, krävs det att byggnader isoleras 

väl. Det innebär att växthuset behöver isoleras på bästa sätt för att minska 

energiförbrukningen. Då växthusdelens yttermaterial är glas, vilket har ett högt U-värde 

jämfört med en isolerad vägg, behöver växthusets andra delar isoleras väl. I detta fall delar 

växtdelen en vägg med kontorsdelen, eftersom temperaturerna är ungefär desamma i 

växthus- och kontorsdelen kommer därför inga transmissionsförluster ske genom den 

väggen. På så sätt blir växthusets norra vägg inte bra isolerad som det rekommenderas, 

utan helt fri från värmeförluster. Byggnaden ska även vara så tät som möjligt för att undvika 

värmeförluster via läckage, för att uppnå ett tätt växthus krävs en mer avancerad 

konstruktion.  

Ett kontrollerat vertikalt växthus kräver teknologiska apparaturer som för det mesta är 

eldrivna. Det innebär att det vertikala växthuset är en mycket komplex och komplicerad 

byggnad. En komplex byggnad behöver oftast mer underhåll än andra enklare byggnader då 

mycket teknik behöver fungera tillfredställande för att ge ett bra växthusklimat. Fler 

installationer som ventilation, avfuktare, reservsystem för strömavbrott med mera krävs ju 

mer teknologisk byggnaden blir. Fler installationer kräver mer material och resurser.  

7.6 SPILLVÄRME 
För att kunna få en noggrannare beräkning behöver temperaturen på luftflödet från 

pelletsverkets ventilation att uppmätas. Om spillvärmen är 50 grader eller 100 grader 

påverkas värmekapaciteten och värmeenergibehovet som kan erhållas för växthuset. LKABs 

gruvindustri kan bidra med mycket spillvärme men det finns även andra industrier i Sverige 

som kan använda dess spillvärme till samma ändamål. Då långa spillvärmeledningar ger 

värmeförluster och är kostsamma begränsas dock växthusens placering i förhållande till 

industrin.  

Spillvärmetillförseln är inte garanterat jämnt fördelad över tiden. För att ge växthuset en jämn 

temperatur behöver värmen kunna lagras, exempelvis med en ackumulatortank. För att 

uppvärmningen av växthuset ska garanteras behövs ett reservsystem om det skulle ske ett 

avbrott i tillförseln av spillvärme. Inom LKABs gruvindustri skulle kanske möjligheten finnas 

att använda gruvutrymmen som termiska lager för att lagra energi. 

7.7 ODLINGSSYSTEM 
Tillgänglig yta inom gruvområdet är begränsad och i och med att ytan är begränsad måste 

växthuset vara vertikalt för att få lönsamavkastning på mindre markyta. Vertikala växthus 

kräver mindre tillgänglig horisontell markyta och kräver därför ett effektivt odlingssystem. Ett 

vertikalt växthus blir mer yteffektivt med exempelvis ett hydroponiskt odlingssystem. 

Hydroponisk odling ger möjligheten att plantera fler plantor på en liten yta. Odlas fler grödor 
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leder det till en större avkastning och i sin tur en större ekonomisk vinst.  Med ett 

hydroponiskt odlingssystem är det lättare att odla växterna ovan varandra och man behöver 

inte beakta jordmån eller jordmassornas vikt vid konstruktion. Ett hydroponiskt system kan 

också användas för att rena vatten.  

7.8 ENERGI 
I Kiruna är den period då det är för kallt för att kunna friskluftsventilera antagligen ännu 

längre på grund av det kalla klimatet. Används ventilationsluckor tillkommer läckage av 

värme och koldioxid genom luckorna även om de är stängda. För ett vertikalt växthus i 

Kiruna skulle det istället kanske vara mer lämpligt med en slutet system där 

luftfuktighetsregleringen sker med avfuktare. På så sätt förlorar man inte heller värmeenergi 

genom ventilation i samma utsträckning. Koldioxiden och värmen bevaras vilket betyder att 

kostnader för dessa kan minskas. Det är dock dyrt att använda avfuktare som täcker hela 

växthusets avfuktningsbehov på grund av deras investeringskostnader och elförbrukning. För 

att tillgodose växthusutrustningens elbehov skulle ett alternativ kunna vara att använda 

vindkraftverk för att kunna producera egen elektricitet som sedan kan användas till 

exempelvis belysning och avfuktare. På LKABs gruvområde är dock ytan begränsad och ett 

vindkraftverk skulle kanske därför inte vara lämpligt. Solceller skulle kunna utnyttjas om 

växthuset är placerat på en plast där soltimmarna är fler än i Kiruna.  

Växthusets norra vägg delas med kontoret och påverkas därför inte av 

utomhustemperaturen. Den väggen påverkas av att kontoret är uppvärmt. 

Energiförbrukningen minskas alltså i två steg, dels att den norra väggen är isolerad och att 

utrymmet bakom väggen också är uppvärmt. Ett växthus utan isolering och uppvärmning i 

norrfasad skulle förbruka mer energi framförallt i kallare klimat.  

I växthus är uppvärmning nästan alltid ett krav om odling ska ske under hela året speciellt 

om växthuset ligger i ett kallt klimat som i Kiruna. Vattenburen rörvärme är ett så kallat trögt 

system vilket innebär att det behåller temperaturen längre även om systemet har slutat 

tillföra mer energi för uppvärmning. Nackdelen med ett trögt system är att systemet ändrar 

temperaturen långsamt. Vattenburet rörsystem kan jämföras med en tung byggnad som har 

en trög temperatur förändring.  Med varmluftuppvärmning däremot är det tvärtom. Det går 

snabbt att justera temperaturen men mindre energi kan lagras.  
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8 SLUTSATS 
Det finns flera möjliga fördelar som ett vertikalt växthus i Kiruna skulle kunna bidra med. 

Främst skulle växthuset som nämnt kunna utnyttja spillvärme som annars hade gått förlorad 

för att producera grödor som blir närproducerade och kan plockas färska för att levereras till 

Kiruna stad. En del av det vertikala växthuset skulle vara öppet för allmänheten och på så 

sätt ge LKAB nya marknadsföringsmöjligheter samtidigt som det skulle kunna vara en ny 

källa för intäkter. Växthuset kan även skapa nya arbetstillfällen för invånarna i Kiruna då 

personal behövs för att driva växthuset och ta hand om avkastningen. Växthuset skulle även 

kunna ha sociala fördelar och tillfälle för praktik och arbetsträning. Det vertikala växthuset 

som utnyttjar spillvärme skulle kunna placeras på andra orter i Sverige där tillgång på 

spillvärme från andra industrier finns. På så sätt skulle fler städer i Sverige kunna tillgodoses 

med närodlade grönsaker. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns stora fördelar att kunna utnyttja 

spillvärmen till odling då man inte behöver tillsätta mer energi för uppvärmningen. I Sverige, 

och framförallt i Kiruna är uppvärmning ett krav, alltså är växthuset beroende av spillvärmen 

för att odling ska kunna ske lönsamt året runt. 
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Bilaga 1 

 

Värmeberäkningar 

Dimensionering av växthusets värmeeffektbehov 

Erfordrade parametrar för beräkning av växthusets värmeeffektbehov: 

  , luftens densitet 

   , luftens specifika värmekapacitet 

   , ventilation i växthuset 

   , luftläckage i växthuset 

     , golvarea i växthuset 

         , väggarea för växthusets glasväggar 

      , U-värde för växthusets golv 

         , U-värde för växthusets glasväggar 

             och              kan försummas då väggen som växthuset delar med kontoret 

skiljer två områden med samma temperatur och därför sker inga transmissionsförluster där.  

        , växthusets volym 

Invärden: 

  = 1,2 
  

   

  =1000 
 

    
 

Enligt (Nilsson & Nimmermark, 2013) så har ett otätt enkelglashus vid en vindhastighet på 3 

m/s en luftomsättning på 2 omsättningar per timme. Alltså antas luftomsättningen i 

växthusdelen vara 2 omsättningar per timme (    ). 

                                                     
  

 
 

         
  

 
    ⁄    

  

 
 

Exempelvis är ofrivillig ventilation i gurkkultur 0,2 omsättningar per timme enligt 

(Nimmermark, 1992). Alltså antas luftläckaget i växthusdelen vara 0,2 omsättningar per 

timme (    ). 
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    ⁄     

  

 
 

     = 800    

           = 4 110    (avrundat värde) 

      , U-värde för växthusets golv antas uppfylla BBRs krav enligt tabellen nedan, =0,13 
   

 
 

Tabell 4: Krav på värmegenomgångskoefficienten 

Ui [W/m2K] 
Byggnad med annat 
uppvärmningssätt än elvärme 

      0,15 

Tabell 9:4 (BBR, BFS 2011:6) 
 
         , U-värde för växthusets glasväggar antas vara samma som för dubbelglas enligt 

Tabell 1 se s. 12, = 4,0 
   

 
 

        = 30 700    (avrundat värde) 

DIT: För växthuset är temperatur främst beroende av växternas behov och inte de anställdas 

eller besökarnas termiska krav. Som det redovisas i den teoretiska grunden bör 

temperaturen vid odling av tomater inte understiga 17 grader, alltså antas en 

inomhustemperatur på 20 .  

DVUT: Då växthusdelen är av glas och saknar isolering antas tidskonstanten vara 1 dygn. 

Enligt tabellen nedan ger det att för Kirunas flygplats den dimensionerande 

vinterutomhustemperaturen -30,3 . 

Tabell 5: Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT ( ), för olika tidskonstanter 

Tidskonstant(dygn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kiruna Flygplats -
30,3 

-
29,4 

-
28,6 

-
28,0 

-
26,8 

-
26,1 

-
25,7 

-
25,3 

-
25,0 

-
24,8 

-
24,7 

-
24,3 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011) 
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Ventilationsförluster 

                     

                                   (W/K) 

Läckageförluster 

                 

                       2 040     (W/K) 

Transmissionsförluster 

I beräkningarna i detta examensarbete har köldbryggor försummats vilket ger att 

transmissionsförlusten blir: 

              ∑        
 
        (W/K) 

              ∑                                     

              ∑                         16 544   (W/K) 

Summa energiförluster 

                                           

        20 400 + 2 040 + 16 544 = 38 984   (W/K) 

Dimensionerande värmeeffektbehov 

                        

      38 984   (20 – (-30,3)) = 1 960 895   (W) 

        1 961    (kW) 

  



4 
 

Dimensionering av växthusets värmeenergibehov 

Erfordrande parametrar: 

  , luftens densitet 

   , luftens specifika värmekapacitet 

   , normalårstemperatur 

  , gränstemperatur 

  , gradtimmar 

Invärden: 

  = 1,2 
  

   

  =1000 
 

    
 

   , enligt tabellen nedan = -1,2  

Tabell 6: Normalårstemperatur för olika orter 

Ort Normalårstemperatur,     ( ) 

Kiruna -1,2 

(Jensen, 2001) 

  , antas vara samma som DIT då eventuell gratisvärme försummas, = 20 .  

  , gradtimmar fås ur tabellen nedan 

Tabell 7: Gradtimmar,   (     ), 

       ( ) 

  -2 -1 

23 221400 211900 
22 212750 203200 
21 204100 194600 
20 195500 186100 
19 187000 177600 
18 178500 169200 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011) 

Eftersom     är -1,2  måste en interpolering mellan värdena för    =-2 och 

   =-1 göras. 
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Interpolering: 

     
      

 (            ) 

                                    
                     
                
                  

 
Värmeenergibehovet 

                            (Wh/år) 

             = 38 984   187 980   7 330    

 (MWh/år) 
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Dimensionering av värmekapaciteten från spillvärmen 

I beräkningarna antas att en luftsvärmepump används som för utnyttjning av spillvärmen då 

den består av varm luft från LKABs gruvindustri i båda fallen. Spillvärmen antas kunna 

tillföras direkt och ledningsförluster försummas, alltså blir den utnyttjade spillvärmens 

temperatur samma som spillvärmens ursprungliga temperatur. Värmefaktorn, kallad COP, är 

förhållandet mellan effekten från värmepumpen och den tillförda eleffekten. För att beräkna 

värmeeffekten måste effekten multipliceras med COP-värdet, i dessa beräkningar antas 

COP vara 3. För att kunna beräkna hur värmekapaciteten från spillvärmen behöver den 

lägsta utomhustemperaturen,         , som värmepumpen kan utnyttja vara känd. I detta 

exempel har följande värmepump valts:  

Värmepump:  Sanyo SAP-KRV124EHDXN Ahlsell AB 

Lägsta utomhustemperatur,          –20°C. 

(Energimyndigheten, 2006) 

Erfordrade parametrar för beräkning av spillvärmens värmekapacitet: 

  , luftens densitet 

   , luftens specifika värmekapacitet 

            , ventilation i växthuset  

  , temperaturskillnad mellan             och          

Invärden: 

  = 1,2 
  

   

  =1000 
 

    
 

        = -20  

Fall 1: Spillvärme från gruvventilation 

11 st. fläktar med ett luftflöde på 150 m³/s per fläkt 

Spillvärmens temperatur är 4-8°C 

              = 150 m³/s 

               ̅  
   

 
    

   =               -          = 6 – (-20) = 2   

                          COP 

            =150   1,2   1000   26   3 = 14 040   (kW) 

         = 11  14 040 = 154 440    (kW) 
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Fall 2: Spillvärme från förädlingsprocessens ventilation 

5 st. fläktar med ett luftflöde på 75 m³/s 
Spillvärmens temperatur är mellan 50-70°C  

 
             = 75 m³/s 

               ̅  
     

 
     

   =               -          = 60 – (-20) = 80  

                          

             = 75   1,2   1000   80   3 = 21 600   (kW) 

          = 5   18 900 = 108 000    (kW) 
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Förslagshandlingar

Examensarbete

A01

Situationsplan

1:500
1:1000

Situationsplan

SITUATIONSPLAN

Det givna området är markerat med en
röd heldragen linje.

Växthusdelen är placerat i sydlig
riktning och kontorsdelen i nordlig
riktning.

Det befintliga vägnätet och byggnadens
markområdet är sammankopplade för
effektivare transporter samt för
personal och besökare att besöka
byggnaden.

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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Förslagshandlingar

Examensarbete

A02

Områdesbeskrivning

1:1000
1:2000

Områdesbeskrivning

OMRÅDESBESKRIVNING

Det givna området är markerat med en röd
heldragen linje.

Växthusdelen är placerat i sydlig riktning
och kontorsdelen i nordlig riktning.

Byggnaden är placerat vid de två
gråbergsmassornas fotslänt.

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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Med spillvärme från LKABs gruvindustri

Förslagshandlingar

Examensarbete
Vertikalt växthus i Kiruna
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Entréplan
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1:200
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Emma Johnsson

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Entréplan
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Plan 1-13

2013;23

1:400
1:200

Virginia Cheung
Emma Johnsson

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Plan 1-13

Förslagshandling:
Redovisad plan visar plan 1,
observera att alla plan 1-13
inte är identiska.
Skillnaderna redovisas
nedan:

Trappan är något mindre
för plan 2-13 än för
redovisad plan på grund av
olika våningshöjd, se
sektion A-A.

Arean för varje plan i
växthusdelen kommer att
minska med byggnadens
höjd på grund av den
lutande väggen, se sektion
A-A.
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Plan 14
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Fasad Norr och Söder
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Fasad mot Norr Fasad mot Söder
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Fasad mot Väst Fasad mot Öst
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Fasad Nordöst Fasad Nordväst
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Förslagshandlingar
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Sektion A-A
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Section A-A

Sektionsvy

Förslagshandling:

Sektionsvy

En vy i skala 1:50,
från sektionen A-A, visar hur det
hydroponiska odlingsystemet samt
byggnaden kan utföras.
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