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Sammanfattning 
Världen står inför en av de kanske största utmaningarna någonsin, att begränsa mängden 
växthusgaser i atmosfären till hållbara nivåer. För att uppnå detta måste alla delar av 
samhället effektivisera och begränsa sin energi och resursanvändning. 

I detta kandidatexamensarbete har ett av Åsbacka Trädgårds växthus i Söderhamn studerats 
för att undersöka möjliga investeringar till reduktion av den energianvändning som idag råder. 
De energireducerande åtgärderna har simulerats med programvaran IDA ICE 4.6 och därefter 
analyserats och jämförts med varandra. Då anläggningen idag värms med olja är det intressant 
att ersätta denna med en förnybar energiresurs. 

Resultatet visar att vid installation av energiväv kan en reduktion av energibehovet göras med 
upp till 20 procent. Betydande besparingar i uppvärmningskostnad kan ske om energiväven 
kombineras med uppvärmning från träpellets eller bergvärme, där besparingar mellan 70 000 
och 85 000 kronor årligen kan uppnås för den aktuella perioden Åsbacka Trädgård bedriver 
verksamhet i växthuset. Detta kan jämföras med de 100 000 kronor som driften kostar idag. 
Av denna anledning rekommenderas installation av energiväv och ett utbyte till förnybar 
energiresurs. 

De presenterade investeringarna har valts utifrån produkter som finns tillgängliga på 
marknaden. Investeringskostnader för de presenterade alternativen har inte beaktats, endast 
den årliga driftskostnaden för uppvärmning har tagits hänsyn till. 
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Abstact 

The world is facing one of the largest challenges ever, in which the amount of greenhouse 
gases in the atmosphere should reach sustainable levels. To achieve this challenge, all areas of 
society need to limit their use of resources and utilize them more efficiently. 

This bachelor thesis studies one of Åsbacka Trädgård´s greenhouses in Söderhamn in order to 
examine possible investments for reducing its energy demand. The energy reducing 
alternatives have been simulated through the use of the software IDA ICE 4.6, and compared 
to determine if the investment in green technology is an economic incentive. Since this 
facility is heated by oil today, it would be interesting to replace this unit with a renewable 
energy resource. 

By implementing thermal screens in the greenhouse, a reduction of energy demand of up to 
20 percent is possible. Significant savings in the cost of heating can be obtained by combining 
thermal screens with heat from wood pellets or geothermal heating, where savings between 70 
and 85 thousand SEK can be made annually for the period that Åsbacka Trädgård operates the 
facilities. For this reason, the installation of thermal screens and the replacement of the 
existing heat source with a renewable one are recommended. 

The proposed alternatives have been chosen based on the existing technologies available on 
the market today. Investment costs for the alternatives proposed have not been considered, 
and only the annual operating cost has been taken into account.  
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Storhet Enhet Kommentar 

𝑄 𝑊 Effekt 
𝜌 𝑘𝑔𝑚−3 Densitet 
𝐶𝑝 𝐽𝑘𝑔−1𝐾−1 Specifik värmekapacitet 
𝑉 𝑚3 Volym 
𝑇 𝐾 Temperatur 
𝛼 - Absorptionskoefficient 

radiation 
𝛽 - Reflektionskoefficient 

radiation 
𝜏 - Transmissionskoefficient 

radiation 
𝜑 𝑚3𝑠−1 Volymflöde 
𝜀 - Emissivitetskoefficient 

radiation 
ℎ 𝑊𝑚−2𝐾−1 Konvektionskoefficient 
𝐼 𝑊𝑚−2 Solinstrålning 
𝜎 𝑊𝑚−2𝐾−4 Stefan-Boltzmann’s konstant 
𝐹 - Vyfaktor 
𝐴 𝑚2 Area 
𝑉 𝑚3 Total volym växthus 
𝐿𝑃𝑇 𝑉ℎ−1 Luftutbyte per timme 
𝑌 𝑘𝑊ℎ Energibehov 
𝑋 - Förändring av indata 
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1. Inledning och bakgrund 

Världen står inför en av de kanske största utmaningarna någonsin, att begränsa negativa 
effekterna på klimat och natur till följd av mänskliga aktiviteter. Av denna anledning har det i 
Sverige utformats sexton miljökvalitetsmål varav ett av dessa är Begränsad klimatpåverkan. 
För att leva upp till miljökvalitetsmålen krävs insatser från samtliga delar av samhället. Målet 
Begränsad klimatpåverkan handlar om att stabilisera andelen koldioxidekvivalenter i 
atmosfären till en nivå av högst 400 ppm. Detta innebär att Sverige och andra 
industrialiserade länder behöver minska sina utsläpp med mellan 75 och 90 procent till år 
2050 jämfört med referensnivån år 1990. Fram till år 2020 bör utsläppsnivån av 
koldioxidekvivalenter minskas med mellan 30 och 40 procent i Sverige och de övriga 
industriländerna för att uppnå målet för 2050. (Nilsson and Hellberg, 2009) 

Jordbruket svarar idag för ungefär 6 TWh av den totala energianvändningen i Sverige som år 
2012 var 377 TWh (Energimyndigheten, 2012a). Traditionellt värms växthus med olja (Borg, 
Frände et al., 2013) vilket förutom hög klimatpåverkan även medför en stor kostnad, där 
priset på olja ökat 780 procent sedan 1970-talet (Radetzki, 2013). Av dessa anledningar är det 
högst önskvärt att ersätta oljan med förnybar energiresurs för uppvärmning.  

Enligt den statistik Jordbruksverket presenterade 2012 har energianvändningen i svenska 
kommersiella växthus minskat, samt användningen av fossilfri uppvärmning ökat. Vidare 
presenteras att den norra regionen står för lägst andel fossilbaserad energi relativt den totala 
energianvändningen (Persson, 2012). Detta pekar på att utvecklingen går mot effektivare 
anläggningar med mer miljövänliga uppvärmningsmetoder vilket gynnar en hållbarare 
produktion. 

Odling i växthus är mycket produktivt och kan inbringa tio gånger högre avkastning per 
areaenhet än traditionell odling. Med hjälp av växthus ges även möjlighet att odla under årets 
samtliga månader, vilket i annat fall inte skulle vara möjligt på de nordliga breddgrader där 
Sverige ligger. Detta genom att skapa ett skydd mot yttre påverkan såsom vind, regn och kyla. 
(Vadiee, 2013) 

1.1 Syfte 
Projektet syftar till att presentera möjliga förbättringsåtgärder för Åsbacka Trädgård gällande 
den energianvändning som idag råder. Detta innebär att redovisa faktiska förslag på åtgärder 
för att reducera energibehovet samt ersätta befintligt oljebaserat uppvärmningssystem med ett 
fossilfritt alternativ. 

Målet är att simulera de föreslagna energireducerande åtgärderna samt undersöka alternativa 
energiresurser vilka är möjliga att implementera vid Åsbacka Trädgård. Målsättningen är även 
att jämföra den besparing i driftskostnad de föreslagna alternativen medför för att avgöra var 
en investering bör prioriteras. 
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1.2 Frågeställningar  
Följande frågeställningar står till grund för projektet: 

• Vilka investeringar kan göras för att minska energianvändningen för ett redan 
befintligt växthus och hur påverkars energianvändningen av de föreslagna åtgärderna?  

• Vad blir driftkostnaden exklusive moms vid respektive åtgärd? 
• Vilka investeringar bör Åsbacka Trädgård prioritera? 

1.3 Metod 
Ett högt akademiskt värde säkerställs i detta projekt genom litteraturstudie av liknande projekt 
och andra relevanta artiklar och rapporter. Det förberedande arbetet avser att ge inspiration 
och förse studien av objektet med den kunskap som krävs för att analysen skall bli korrekt. Ett 
studiebesök genomförs så att korrekta antaganden om anläggningen kan göras. 

För att utröna hur olika förslag påverkar energibehovet i anläggningen genomförs 
simuleringar i programvaran IDA ICE, där handledning ges av Incoord AB som dagligen 
arbetar med programvaran.  

1.4 Avgränsning 
Det finns ett flertal energieffektiviserande åtgärder som kan göras bland Åsbacka Trädgårds 
olika växthus, de flesta av åtgärderna är likartade varför analysen fokuserar på det växthus 
Åsbacka Trädgård brukar störst del av året. Inom ramen för detta växthus kommer fokus 
läggas vid hur den totala energikostnaden kan reduceras genom energireducerande åtgärder 
samt vilken typ av uppvärmning som bäst lämpas. 

Eftersom antalet möjliga åtgärdspunkter är mycket stort behandlas inte samtliga, ett urval görs 
utifrån de alternativ vilka anses mest lämpade. Utgångspunkten är att de alternativ som 
presenteras skall finnas tillgänglig på marknaden idag. Vidare utförs inte någon närmare 
analys av hur närliggande faktorer, exempelvis skuggning från enstaka träd, påverkar hur 
energibehovet ändras. Utifrån de åtgärder som presenteras, beräknas och jämförs 
driftkostnaderna för de olika alternativen. 
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2. Växthus 
Ett växthus väggar agerar systemgräns mellan utvändigt och invändigt klimat. Över 
systemgränsen sker fyra typer av energitransporter vilka är konvektion, konduktion, 
infiltration/exfiltration samt radiation. (Stanford, 2011). Beroende på förutsättningar kan 
dessa vara såväl energivinster som energiförluster. 
 
Ändringen av luftens, l, energimängd i ett växthus ges av ekvation 1 (Vadiee, 2013). 
 
 

𝜌𝑙 ∙ 𝑐𝑝,𝑙 ∙ 𝑉𝑙 ∙
𝑑𝑇𝑙
𝑑𝑡

= �𝑄𝑖 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 
(1) 

   
där 𝑇𝑙 är luftens temperatur i odlingszonen samt 𝑄𝑡𝑜𝑡 [W] är summan av de energitransporter, 
𝑄𝑖 , som sker över systemgränsen enligt ekvation 2, se energiflöden i Figur 1. 
 
 𝑄𝑡𝑜𝑡 = (𝑄𝑘𝑣 + 𝑄𝑣𝑘) − (𝑄𝑙𝑣 + 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑑 + 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑙) 

 
(2) 

 
𝑄𝑣𝑘 [W] är den värmekälla som finns i växthuset för att reglera temperaturen när den blir för 
låg. 

 
Figur 1. Energiflöden över systemgräns. 

 
Syftet med ett växthus är att utnyttja solljuset för uppvärmning av en sluten volym och på så 
sätt skapa ett gynnsamt klimat för odling. Fasaden skyddar växter mot yttre faktorer som vind 
och regn men skapar även ett klimatskal där massflödet av luft över systemgränsen begränsas. 
Detta innebär att den inneslutna luften kan värmas upp jämfört med fallet att odla på 
traditionellt vis där luftutbytet sker helt okontrollerat. Dock sker in- och exfiltration 
okontrollerat genom fasaden på grund av otätheter. Utöver detta sker även luftutbyte genom 
vädring vid höga temperaturer. 
 
Energitransport, 𝑄𝑙, på grund av utbyte mellan luft i odlingszon, 𝑇𝑙, och uteluft ges av 
ekvation 3 (Ekroth and Granryd, 2006). 
 
 𝑄𝑙 = 𝜌𝑙 ∙ 𝑐𝑝,𝑙 ∙ 𝜑𝑙 ∙ (𝑇𝑙 − 𝑇𝑢) (3) 
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där 𝜑𝑙 [𝑚3/𝑠] är volymflödet över systemgränsen och 𝑇𝑢 är utomhustemperaturen.  
 
Det infallande solljuset absorberas i luften och i övrigt materia inne i växthuset. Denna 
materia kan absorbera kortvågig stålning 𝛼𝑘𝑣 [-] som transmitteras nästan opåverkad genom 
klimatskalet då transmittans för glas och transparenta plaster som används vid 
växthusbyggnationer är mycket hög.  
 
Det absorberade kortvågiga ljuset i materian ges av ekvation 4 (Holman, 2010). 
 
 𝑄𝑘𝑣 = 𝐴 ∙ 𝛼𝑘𝑣 ∙ 𝐼𝑘𝑣 (4) 
där,  
 𝛼𝑘𝑣 = 1 − 𝛽𝑘𝑣 − 𝜏𝑘𝑣 (5) 
 
Materians temperatur ökar och emitterar långvågig strålning till omgivning med lägre 
temperatur.  Den emitterade infraröda strålningen kan inte passera obehindrat genom fasaden 
och reflekteras delvis tillbaka. På så sätt ackumuleras infraröd strålning i växthuset och 
temperaturen höjs, se Figur 2. (Vadiee, 2013) 
 

 
Figur 2. Strålningsbalans i ett växthus. 

 
Den emitterade långvågiga strålningen beror av temperaturdifferensen mellan två objekt som 
för varandra är synliga. 
 
Energitransporten till följd av radiation av långvågig strålning ges av ekvation 6 (Vadiee, 
2013). 
 
 𝑄𝑙𝑣 = 𝐹ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑙 ∙ (1 − 𝜀𝑠𝑘𝑎𝑙) ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑙4 − 𝑇ℎ𝑖𝑚𝑚𝑒𝑙4 ) + 

𝐹𝑠𝑘𝑎𝑙 ∙ 𝜀𝑠𝑘𝑎𝑙 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑙4 − 𝑇𝑠𝑘𝑎𝑙4 ) 
(6) 

 
Här antags en jämn temperatur i hela odlingszonen, likaså i klimatskalet och himmelen. 
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Materians energibalans påverkas också av konvektion. Beroende på temperaturdifferensen, 
arean och konvektionstalet kan energiflödet som uppstår från konvektion beräknas enligt 
ekvation 7 (Holman, 2010). 
 
 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣 = 𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑙 − 𝑇𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) (7) 
 
Om luften i odlingszonen håller högre temperatur än massan kommer ett en positiv 
värmeöverföring ske till denne. Om temperaturen i luften är lägre blir riktningen motsatt och 
massan värmer luften. 
 
Analogt med massan påverkas klimatskalet på samma sätt av radiation och konvektion som 
massan. 
 
Konduktion mot mark, sarg och klimatskal ges av ekvation 8 (Vadiee, 2013). 
 

𝑄𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑈𝑠𝑘𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑠𝑘𝑎𝑙 ∙ �𝑇𝑠𝑘𝑎𝑙,𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑠𝑘𝑎𝑙,𝑢�+ 𝑈𝑠𝑎𝑟𝑔 ∙ 𝐴𝑠𝑎𝑟𝑔 ∙ �𝑇𝑠𝑎𝑟𝑔,𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑟𝑔,𝑢� 
 +𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ �𝑇𝑔𝑜𝑙𝑣,𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑔𝑜𝑙𝑣,𝑢� (8) 
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3. Beskrivning av det befintliga växthuset 
Växthuset som projektet analyserar är av äldre modell och flyttades till nuvarande plats 2005. 
I samband med flytten monterades ny tätning runt glasen för att minska infiltrationen genom 
otätheter i konstruktionen. Växthuset vilar på en 20 cm tjock, med 10 cm isolering, gjuten 
bottenplatta av betong och har en total golvarea på 218 𝑚2, dess dimensioner kan utläsas 
Figur 3. Längs kanten på bottenplattan finns en 60 cm hög sarg som möter 
glasöverbyggnaden. Glasöverbyggnaden består av 4 mm tjocka enkelglas och är infattade i en 
aluminiumkonstruktion, se Figur 4. Växthuset används i huvudsak till odling av 
prydnadsväxter.  
 

 

 

Figur 3. Dimensioner på växthuset. 

 

 
Figur 4. Överblick av växthusets insida. 
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Norra väggen består av en 20 cm tjock isolerad plåtvägg se Figur 5. Växthuset har tre 
glasdörrar samt en större öppning in till gårdsbutiken, se Figur 5. De tre glasdörrarna isoleras 
under årets kallare period med emballageplast för att reducera infiltrationen. Ett kallras 
konstaterades i samband med studiebesöket vid öppningen mot gårdsbutiken. 
 

 
Figur 5. Öppning mot gårdsbutiken, Norra väggen. 

 
På var sida om nocken sitter en rad med öppningsbara vädringsluckor i glas vilka öppnas med 
ett tryckluftssystem. Dessa kunde inte vid studiebesök inspekteras men antogs ha en 
betydande påverkan på infiltrationen. 
 
Uppvärmningen sker idag med en modern 115 kW oljebrännare tillverkad 2004, se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Befintligt värmesystem. 

 
Värmen distribueras genom en ventilationskanal som löper längs med den västra långsidan. 
Till ventilationskanalen är 6st mjukplastkanaler med perforeringar kopplade som fördelar 
värmen jämnt under borden, se Figur 7. 
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Figur 7. Värmedistribution under bord. 

 
Förbrukningen av olja uppgick ett år till uppskattningsvis 10 𝑚3 för perioden mellan vecka 6 
till och med 23, vid en av de kyligare vintrarna vilket innebär 99 000 kWh (St1, 2011). Denna 
parameter används endast för att validera referensmodellen.  
 
Enligt Åsbacka Trädgård ligger önskvärd temperatur i växthuset mellan 15 och 20°C för att 
skapa ett gynnsamt klimat för växterna. 
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4. Energireducerande metoder 
För att reducera energibehovet behöver alternativ till förbättringar undersökas. Två alternativ 
väljs att undersöka, dessa är implementering av energireducerande väv och införande av extra 
termisk massa. Det finns ett flertal andra åtgärder som kan tas i beaktan men dessa åtgärder 
väljs att inte undersökas. Installation av energiväv är en metod som har potential att betydande 
reducera energibehovet. Den termiska massan har potential att ackumulera värmeenergin och 
verka för ett jämnare klimat i växthuset. 

4.1 Energiväv 
En effektiv metod för minskad energibehovet i ett redan befintligt växthus är att installera 
energiväv. Energivävar används för att reducera värme- eller kylbehov samt vid soliga 
dagar skydda plantor mot direkt solljus. 

Energiväven är mycket tunn och des konduktion så låg att den inte bidrar till minskad 
konduktiv värmeöverföring. Istället skapar den en luftficka mot klimatskalet som bidrar till att 
masstransport av luft begränsas. Energiväven bidrar även till reduktion av emitterad infraröd 
strålning som annars träffar glasfasaden direkt eftersom transmissionen av denna är låg 
genom energiväven. Detta leder till att konvektion reduceras mellan glas och odlingszon då 
energiväven skiljer dessa i två luftmassor. 

Väven bidrar även till att reducerad radiationsförlusten av infraröd strålning då den absorberas 
i väven. Detta bidrag är störst nätter med stjärnklar himmel då den har låg temperatur, 
eftersom radiation mellan två ytor beror på temperaturdifferensen (Holman, 2010). Då växter 
kräver mycket ljus måste solljus tillåtas tränga igenom, vilket innebär att energivävarna inte 
enbart kan koncentreras till reducering av energitransport vid användning annat än bara 
nattetid (Borg, Frände et al., 2013). 

Beroende på hur väven placeras kan den volym som behöver hålla odlingszonens temperatur 
varieras. Ett sätt är att väven följer skalets form och på så sätt bildar ett parallellt lager utmed 
huskroppen och taket upp till nocken, se Figur 8, V2. Alternativt kan energiväven placeras så 
den löper horisontellt mellan väggarna samt ned längs sidorna, se Figur 8, V1. På så sätt 
skapas en volym ovanför energiväven vilken inte behöver hålla samma temperatur som 
odlingszonen. 
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Figur 8. Monteringsalternativ av energiväv. 

Tidigare studier visar på att energivävar potentiellt kan reducera uppvärmningskostnaden med 
30 till 50 procent (Vadiee, 2013). Vid kontakt med den svenska företaget AB Ludvig 
Svensson som tillverkar dessa typer av vävar, har det till objektet i fråga rekommenderats 
energiväven XLS 10 Revolux (Björkman, 2014). Enligt AB Ludvig Svenssons 
produktbeskrivning skall denna energiväv ge en energireduktion på 47 procent. Utöver denna 
undersöks även XLS 18 Revolux vilken har högre energibesparing, upp till 70 procent. 
(Svensson, 2011a) och (Svensson, 2011b). En förfrågan om U-värde på dessa dukar gjordes 
till AB Ludvig Svenssons som gav uppskattade värden baserade på uppmätta 
energibesparingar. Tabell 1 presenterar de tillgängliga värden som finns för respektive 
energiväv (Svensson, 2011a) (Svensson, 2011b). 
 
Tabell 1. Ämnesdata energivävar. 

 XLS 10 
Revolux 

XLS 18 Revolux 

Material [-] 100 % 
Polyester 

6 % Alu, 24 % Modakryl, 10 % Polyester, 4 % 
Polylefine    

Energibesparing [%] 47 70 
IR-transmission [%] 36 Ingen data 
U-värde [𝑊𝑚−2𝐾−1] 6,63 2,52 
Förväntad livslängd 
[år] 

5 5 

 
 

AB Ludvig Svensson uppgav att porösiteten i dukarna approximativt är 0,05 𝑚2𝑚−2 och 
krävs för att beräkna det flöde av luft som sker genom väven (Björkman, 2014). 

Den energibesparing som kan uppnås har enligt AB Ludvig Svensson beräknats i labbmiljö 
och blivit bekräftade i verkliga projekt. För att uppnå denna energibesparing krävs att väven 
alltid är fördragen vilket inte alltid är önskvärt. (Björkman, 2014) 



 

11 
 

Då AB Ludvig Svensson inte tillhandahåller data för värmeledningsförmåga k, måste dessa 
uppskattas genom att studera sammansättningen av materialet i vävarna. Inte heller existerar 
data på emissivitet då det krävs en större mätyta för att få ett tillförlitligt värde. För att hitta 
värden på den polyester som används har det antagits att sammansättningen liknar icke 
återvunnen PET, polyetentereftalat, detta har tillsammans med AB Ludvig Svensson antagits 
stämma tillräckligt bra. (Björkman, 2014) Termisk konduktivitet, k, för PET ligger normalt 
mellan 0,13 och 0,15 𝑊𝑚−2𝐾−1 (Goodfellow, 2014) och antagande gjordes om att värdet 
ligger på 0,14 𝑊𝑚−2𝐾−1 

Eftersom energivävarnas reflektans inte kunde erhållas eller finnas i annan litteratur 
approximeras värden utifrån data i programvaran IDA ICE. Dessa har valts så att övriga 
parametrar liknar energidukarna så långt det går. I Tabell 2 visas de material vilka återfinns i 
programvaran tillsammans med uppskattade värden för reflektans samt angivna värden för 
transmittans.  

 
Tabell 2. Materialdata från IDA ICE samt uppskattad data för XLS 10 Revolux. 

Material Våglängd Transmittans 
[-] 

Utvändig 
reflektans 
[-] 

Invändig 
reflektans 
[-] 

©S3.IRUVN-2SIJ Kort 0,458 0,066 0,066 
©S3.IRUVN-2SIJ Synligt 0,70 0,076 0,076 
©015-6544.SOI Kort 0,47 0,054 0,056 
©015-6544.SOI Synligt 0,42 0,0527 0,0546 
©HMSC75.SWT Kort 0,37 0,474 0,48 
©HMSC75.SWT Synligt 0,76 0,1 0,08 
©MAK15_A00.CLEAR_6.BMS Kort 0,8 0,056 0,056 
©MAK15_A00.CLEAR_6.BMS Synligt 0,87 0,058 0,058 
©177MCATO Kort 0,83 0,0694 0,0695 
©177MCATO Synligt 0,92 0,073 0,073 
Uppsk. XLS 10 Revolux Kort 0,23 0,07 0,07 
Uppsk. XLS 10 Revolux Synligt 0,87 0,05 0,05 
 

Det är vanligt med såväl enkelt som dubbelt lager energiväv. Fördelen med dubbelt lager är 
att energibehovet kan reduceras ytterligare och att två olika vävar kan användas beroende på 
ändamål, nackdelen är dock att investeringskostnaden ökar och att inte alla typer av växthus 
klarar installation av dubbel energiväv (Björkman, 2014). Vid studiebesöket konstaterades att 
installation av dubbel energiväv inte är rimligt på grund av platsbrist. 

Studier visar att energivävar även kan minska produktionstiden med upp till 25 procent 
(Svensson, 2014) genom diffusion av inkommande solljus. Diffusion av ljuset gör att en 
större del av plantan exponeras för ljus istället för de översta bladen skymmer de undre. Dessa 
empiriska studier har utförts med krukväxter, vid vilket produktkvaliteten ökade och 
produktionstiden minskade med 25 procent (Svensson, 2014). 
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4.2 Termisk massa 

Ett jämnare klimat kan åstadkommas genom införande av extra termisk massa vilket kan 
göras med flera olika material och metoder. Termisk massa har potential att bevara stora 
mängder energi vilket vid implementerande kan påverka stabiliteten i inomhustemperatur 
samt göra den minde känslig mot snabba temperaturvariationer (Verma, Varun et al., 2008). 
Den termiska massan kan byggas in i exempelvis väggar (Benard, Body et al., 1985) vilket 
inte är rimligt på ett befintligt växthus då detta kräver stort ingrepp på konstruktionen samt 
riskerar begränsa solinstrålning.  

Vid ett projekt i ett 500 𝑚2 stort växthus beläget i Salonika, Grekland, placerades totalt 10 𝑚3 
vatten ut bland plantorna i plastsäckar. Denna relativt enkla åtgärd gav upphov till att 
lufttemperaturen i växthuset kunde hållas mellan 2 och 4°C högre nattetid (Sethi and Sharma, 
2008).  Plastsäckar i växthuset i Salonika monterades på ett sådant sätt att de hamnade mellan 
planteringsraderna, se Figur 9. På liknande sätt monterades svartmålade vattentankar på dess 
nordliga gavel i ett växthus i Roskilde, Danmark, vilket resulterade i att temperaturen 
noterades upp till 4°C högre nattetid (Sethi and Sharma, 2008). 

I Åsbacka Trädgårds fall är möjligheten att placera vattenbehållare på bänkar och väggar 
begränsade på grund av utrymmesbrist. Förslagsvis kan vanliga dunkar med vatten agera 
termisk massa (Stanford, 2011) och placeras under borden, men med nackdel att de endast 
värms av konvektion då solljuset skuggas av borden, se Figur 9. 

 

 
Figur 9. Placeringsalternativ av vattenkärl. 
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5. Värmesystem 

Genom korrekt val av värmekälla kan driftkostnaden reduceras markant samt även bidra till 
lägre koldioxidutsläpp. De alternativ som här undersöks har valts utifrån vad som allmänt 
anses vara hållbart både sett till ekonomiska och miljömässiga aspekter. En jämförelse mellan 
luft och vattenbaserat distributionssystem görs även för att undersöka hur dessa påverkar 
energibehovet. 

5.1 Värmekälla  
Eftersom Åsbacka Trädgård idag uteslutande värmer växthuset med olja bör alternativ 
undersökas och jämföras för att utröna den bäst lämpade värmekällan för företaget. I denna 
rapport antas anslutning till fjärrvärme direkt bli olönsam till följd av Åsbacka Trädgårds 
geografiska placering förhållande till närmaste fjärrvärmeanslutning (Henriksson, 2009). 
Därmed kan det antas att de mest intressanta alternativen är värme genererat av pellets eller 
bergvärme.  

5.1.1 Pellets  
 
Att använda pellets vid uppvärmning är bra för klimatet eftersom den använda råvaran ingår i 
ett naturligt kretslopp då den består av restprodukter efter skogsbruk, sågverk och 
stormskadade träd (Döring, 2013). 

Pellets har idag ett mycket lägre pris per levererad MWh i förhållande till Åsbacka Trädgårds 
nuvarande oljebaserade värmepanna, vilket ger ett starkt incitament att ersätta oljan för att nå 
en lägre driftkostnad. Kubikmeterpriset för villaolja innebär en kostnad på cirka 1064 kronor 
per MWh (OKQ8, 2014, St1, 2011). Samtidigt kostar pellets cirka 416 kronor per MWh 
(Stora Enso, 2014) (Energimyndigheten, 2012b). Detta medför en besparing på 648 kronor 
per MWh vid övergång från olja till pellets. Ytterligare ett incitament att övergå från olja till 
pellets är hur de båda produkternas priser utvecklats. Vid jämförelse kan det konstateras att 
oljans pris stigit ihållande genom åren (Råvarumarknaden.se, 2014) medan priset på pellets 
förblivit jämn (Döring, 2013). 

5.1.2 Bergvärme  
 
Dagens bergvärmepumpar är mycket effektiva och kan sänka kostnaden för uppvärmning 
markant. Vid jämförelse av äldre installerade bergvärmepumpar och specifikationer för nya 
bergvärmepumpar kan det konstaterats att en modern installerad bergvärmepump rimligtvis 
har en värmefaktor, COP, med värdet 3,5 vilket med dagens elpris motsvarar en kostnad på 
cirka 195 kronor per MWh. (BOSCH, 2011) (Energimyndigheten, 2013) 
(Energimarknadsinspektionen, 2014) Detta motsvarar en besparing på 869 kronor per MWh 
vid jämförelse med oljebaserad uppvärmning. 

Vidare kan bergvärmesystemet användas för att kyla växthuset genom att cirkulera den vätska 
som finns i kollektorslingan, kallat frikyla, vilket är ett förhållandevis billigt sätt att kyla 
eftersom endast en cirkulationspump krävs (Energimyndigheten, 2012a). Lägre temperatur i 
växthuset bidrar även till minskad evaporering från plantorna vilket innebär att bevattning 
behöver göras mer sällan (Holman, 2010). 
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5.2 En jämförelse mellan vatten och luftburen distribution 

Experiment utförda vid Institute Of Agriculture Engineering, Israel, visar att skillnaden i 
energianvändning mellan luftburen distribution i perforerade polyetenkanaler och 
vätskedistribution i rör, är marginellt liten. Slutsatsen att vatten eller luftdistribution har 
marginell skillnad i energianvändning uppmärksammades även ett liknande experiment i 
Grekland som utfördes av University of Thessaly, Grekland. Dock kunde det konstateras att 
en mix av dessa system gav upphov till en ökning i energianvändning (Bartzanas, 
Tchamitchian et al., 2005). Flänsade aluminiumrör hade aningen lägre energianvändning än 
perforerad polyetenkanal medan plaströr innebar aningen högre energianvändning. En 
skillnad kunde uppmätas i antalet uppvärmningscykler som uppstod då systemet var utformat 
så uppvärmningen slog till och från vid de värden som valts. Här utförde det vätskeburna 
systemet färre cykler per natt än det luftburna systemet. Anledningen till detta är att det 
vätskeburna systemet har en större termisk tröghet i jämförelse med det luftburna eftersom 
vätskesystemet har en större termisk massa. Vid studien var distributionssystemen placerade 
mellan odlingsradera i höjd med växterna. (Teitel, Segal et al., 1999) 

5.3 Uppvärmning vid bänkar 

Att distribuera värmen under eller i närhet av plantorna istället för att sprida värmen ovanför 
plantorna ger en approximativ besparing jämförbar med att sänka termostatens temperatur 
mellan 2,8 och 5,6°C (Stanford, 2011). Denna typ av system är redan installerat vid Åsbacka 
Trädgård.  
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6. Energimodellering 
Programvaran som använts och gjort simulering möjlig, IDA Indoor Climate and Energy 
(IDA ICE) distribuerad av EQUA Simulation AB, är en dynamisk simuleringsprogramvara 
för termiskt inomhusklimat. EQUA uppger på sin hemsida att programvaran använder de 
senaste fysikaliska samt de bästa modellerna som finns tillgängliga och har verifierats med 
noggrant uppmätta data. (EQUA, 2014) De värden som inte framkommer av kapitel 5 finns 
att hitta i Appendix A. 

6.1 Metod för simuleringen 

Modellen som skapas för simuleringen utgår från Åsbacka Trädgårds växthus men utformas 
med förenklad design då detta ger upphov till effektivare tidsanvändning. 

För att simuleringen skall återspegla en så verklig bild som möjligt används data om Åsbacka 
Trädgårds verkliga förbrukning. Med hjälp av denna data jämförs och verifieras modellen 
med de verkliga förutsättningarna för att höja modellens validitet. Denna validering utförs för 
perioden vecka 6 till och med vecka 23 där data om Åsbacka Trädgårds oljeförbrukning 
erhållits.  

Simulering genomförs i flera steg där de olika åtgärderna utvärderas i förhållande till 
referenstillståndet. Det är av stor vikt att referensmodellen konfigurerats på ett korrekt sätt för 
att uppnå rimlighet inom de data som presenteras i resultatet. Simulering görs för två olika 
perioder bestående av en helårsperiod samt en period vilken sträcker sig från och med vecka 6 
till och med vecka 23. Anledningen till detta är att jämföra möjliga kostnadsbesparingar för 
den tid växthuset idag är aktivt med en eventuell förlängd säsong till ett helår.  

6.2 Byggnadens konstruktion 

Flera olika metoder att bygga upp modellen provades och slutligen valdes den modell som var 
uppdelad i två olika zoner. Denna modell med två zoner valdes bland annat för att den gav 
möjlighet till att införa en horisontellt liggande energiväv 2,5 m över golvet. Vidare har det 
vid upprepade försök misslyckats att skapa en modell där 0.15 m breda zoner placerats intill 
fönstren för att skapa den luftspalt som uppstår mellan energiväv och fönster. 

Modellen, se Figur 11, konstruerades med heltäckande fönster till skillnad från det verkliga 
växthuset, se Figur 10, eftersom komplikationer uppstod vid försök att skapa en exakt modell. 
De två zoner som skapats avser bjälklaget samt området mellan golv och bjälklag.  

Till fönster valdes färdiga värden från databas i programvaran, 4 mm enkelt standardglas där 
alla för projektets nödvändiga parametrar är angivna. Till aluminiuminfattningen hämtades 
data från Stena Aluminium AB (Stena, 2013) som sedan implementerades i modellen. I 
programvaran anges andelen aluminiumram kontra total fönsteryta, som beräknades utifrån 
det faktiska förhållandet mellan dem. Detta förhållande beräknades till 7,4 procent.  
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Figur 10. Växthuset sett från sydöst. 

 

 
Figur 11. Modellen av växthuset sett från sydöst. 

 

6.3 Internlaster och mänsklig närvaro 

Antalet personer som befinner sig inom växthuset uppskattas till två närvarande varje dag 
mellan 06-18. Internvärme består av 20 armaturer med 2 lysrör á 36 W i vardera armatur. 
Detta innebär en total effekt på 1440 W, vilket antags vara aktivt alla dagar under tiderna 07 
till 08 samt 17 till 20. 

6.4 Utomhusklimat och omgivning 

Simuleringen genomförs med väderdata från ASHRAE IWEC 2 för Söderhamn. ASHRAE 
IWEC 2 är en databas för typisk väderdata som utarbetats genom Integrated Surface Hourly 
(ISH) och innehåller temperatur, vind samt solinstålning. Typisk väderdata representerar ett 
normalår. (EQUA Simulation AB, 2014) 

Ingen vidare hänsyn har tagits till omgivande föremål som kan skymma solinstrålningen 
eftersom det vid fältstudien konstaterats att dessa bör ha låg inverkan på de önskade 
resultaten. Vindprofil valdes till @Suburban ur IDA ICE databas eftersom omgivningen 
består av låga växthus, hus och skogsområden vilken kan liknas med en förort.  
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6.5 Värme, vädring, infiltration och exfiltration 

Värmetillförseln i växthusets odlingszon valdes till en ideal värmare med COP, värmefaktor 
lika med ett eftersom det eftersökta värdet är den tillförda energin i form av värme. 
Värmesystemets termostat konfigurerades med tillslag vid 15°C och ett dödband på 4°C. 

Anläggningen har inget ventilationssystem vilket innebär att all luftväxling utöver vädring 
genom fönster sker okontrollerat genom infiltration och exfiltration orsakad av tryckskillnader 
på ut- och insida av klimatskalet. Detta oönskade luftutbyte med omgivningen vilket sker 
genom otätheter i klimatskalet innebär betydande energiförluster om uttetemperaturen är låg. 
Med ett LPT, luftutbyte per timme menas att volymen av luften i växthuset helt byts ut på en 
timme. Värden för luftutbyte presenteras i Tabell 3 (Stanford, 2011) och kan jämföras med 
den svenska byggnormen på 0,8 𝑙𝑚−2𝑠−1 för bostäder (Blomsterberg, 2012). 

Då studieobjektet är ett äldre växthus som flyttats och därmed tätats 2005 kan det i 
kombination med konstateranden om skick vid fältstudien antas att luftutbytet bör ligga nära 
1,2 LPT. Då totala volymen av växthuset är 818,4 𝑚3 motsvarar detta en luftomsättning på 
272,9 𝑙𝑠−1. 

För att efterlikna hur vädringen utförs konfigurerades modellen med termostatstyrda 
vädringsluckor, där en tillslagstemperatur på 22°C och ett dödband på 4°C valdes. Ett lägre 
dödband skulle innebära att fönstren öppnas och stängs onaturligt mycket samt att risken för 
numeriska beräkningsfel ökar i simuleringen (EQUA Simulation AB, 2014). 

Ytan som öppnas vid vädring består av 30 fönster vardera 70 cm breda och 90 cm höga, till en 
grad av uppskattat 30 procent av total ytarea vilket motsvarar en yta på 5,67 𝑚2. Då den totala 
takytan motsvarar 247,5 𝑚2 ger detta att takfönstren öppnas med motsvarande 2,29 procent 
av den totala takytan. 

Tabell 3. Riktvärden för luftutbyte i varierande växthusetyper enligt NRAES-3.  

Typ av växthus LPT 
Ny konstruktion  
Dubbelt lager polyfilm 0,5-1,0 
Polykarbonat, Akryl 0,75-1,25 
Glas 1,0-1,5 
Äldre konstruktion  
Bra skick 1,0-2,0 
Dåligt skick 2,0-4,0 
 

6.6 Termisk massa 

Mängden termisk massa utöver det som utgör byggnadens konstruktion har uppskattats bestå 
av huvudsakligen tre kubikmeter jord där standardvärdet @SOIL i IDA ICE valts. Den 
termiska massan införs i form av konvektiv massa då inverkan av radiation kan antas mycket 
låg under borden.  
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Vid simulering av energireducerande åtgärder införs ytterligare fyra kubikmeter vatten i 
plastkärl med en konvektiv yta uppskattad till 20 𝑚2 för att undersöka effekten av ökad 
mängd termisk massa i växthuset.  

6.7 Energisparande väv 

Då det vid fältstudien konstaterats att det finns problematik med dubbel energiväv på grund 
av platsbrist i växthuset kommer detta alternativ inte att behandlas. Inte heller kommer XLS 
18 Revolux behandlas då framkommen data är otillräcklig för att skapa en tillförlitlig 
simulering.  

Energiväven XLS 10 Revolux implementerades i IDA ICE som en tunn 2 mm tjock PET-väv 
med ämnesdata enligt Tabell 1 och Tabell 2. 

Styrning av energiväv skapas med ett schema i IDA ICE beroende av solljusintensitet och 
utomhustemperatur. Då båda dessa värden understiger 350 𝑊𝑚−2 respektive 15°C ges signal 
om att energiväven ska rullas ut. Värdena anpassas utifrån vad som ger bäst 
energieffektivisering vid testsimuleringar. 
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7. Känslighetsanalys 

För att kontrollera robustheten hos energimodellen krävs en känslighetsanalys då antaganden 
ha gjorts. Det finns idag ett stort antal känslighetsanalysmetoder att välja på där den kanske 
mest lämpade för just denna modell är den differentiella känslighetsanalysmetoden. 
Anledningen är att den är grunden i de allra flesta känslighetmetoderna samt är relativt enkel. 
Differentiell känslighetsanalys bygger på att resultatets förändring kontrolleras när endast en 
variabel påverkas för att på så sätt undersöka hur stor inverkan denna har på det slutliga 
resultatet. 

För att undersöka den förändring i utdata som härstammar av förändringen i indata måste ett 
basfall användas som i detta fall är det totala energibehovet i simuleringsmodellen för termisk 
massa och XLS 10 Revolux. Låt 𝑌𝐵 [kWh] representera basfallet, 𝑌𝑖 [kWh] representera 
utdata vid förändring av parameter i samt 𝑋𝑖 [-] förändingen i indata. (Hamby, 1994) och 
(Lomas and Eppel, 1992). 

Den totala påverkan på resultatet kan beräknas genom ekvation 9 där ∆𝑌𝑖 [kWh] representerar 
skillnaden mellan basfallet och det aktuella värdet för utdata. 

 
∆𝑌𝑡𝑜𝑡 = (�∆𝑌𝑖2)1 2⁄

𝑛

𝑖=1

 
(9) 

Basfallets värde 𝑌𝐵 = 75,590 [𝑀𝑊ℎ] avses i detta fall vara den totala energiförbrukningen 
för modellen innehållande både termisk massa och energidukar. 

Det urval av parametrar som valts att kontrollerats i känslighetsanalysen redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 4. Robusthet i utdata vid ändring av indata, vecka 6 - 23. 

Parameter Förändring, 
indata 𝑋𝑖 [-] 

Energibehov, 
𝑌𝑖, [MWh] 

Förändring 
energibehov 
[kWh] 

Förändring 
utdata [%] 

Energiduk     
Reflektans Ökad 100 % 76,002 412 0,55 
Termisk 
konduktivitet, k 

Ökad 100 % 75,754 164 
 

0,22 

Temp, tillslag Ökad 50 % 75,605 15 1,98E-4 
Dödband Ökad 100 % 75,596 6 7,94E-5 
Solinstr, tillslag Minskad 50 % 77,221 1631 2,15 
     Infiltration     
LPT Ökad 25 % 76,519 929 1,23 
     Vädring     
Öppningsgrad Ökad 25 % 75,672 82 0,11 
Temp, tillslag Sänkt 10 % 76,034 444 0,59 
     Dödband Minskad 50 % 75,565 - 25 -3,31E-4 
     Övriga     
Plats Ändrat till 

”Bromma” 
73,288 -2302 3,05 

Vindprofil Ändrat till 
”Open 
Country” 

77,478 1888 2,50 

Fönsterkarmar Ökat 10 % 76,312 722 0,96 
 
 
Av resultaten i Tabell 4 kan en total förändring i ∆𝑌𝑡𝑜𝑡 på 3648 kWh konstateras vilket medför 
en total känslighet om 4,8 procent. Detta visar att modellen är robust då indata ändrats i 
storleksordningen 100 procent och resulterar i endast 4,8 procent förändring i utdata. Den 
parameter som påverkar utdata mest är platsen för simuleringen vilket anses rimligt med 
hänsyn till de variationer i klimat som råder.  
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8. Felkällor 

Grundmodellen med glasfasad och aluminiuminfattning gick bra att bygga då det handlar om 
standardmaterial och konstruktioner, svårigheterna började när energiväven skulle 
implementeras i modellen eftersom möjlighet till att skapa en zon inuti en yttre zon saknades.  

Eftersom modellen endast byggdes av två zoner istället för flera finns risk att resultaten inte 
motsvarar de förväntade. En jämförelse med fler zoner kan inte göras på grund av 
misslyckandet med att skapa denna modell. De eventuella fel som kan uppkomma av detta 
beror på att infiltrationen ses som en punktkälla i varje zon och fönstren simulerats som 
heltäckande (EQUA Simulation AB, 2014). 

Svårigheter att hitta den data som behövdes på energivävarna gör modellen mindre exakt än 
vad intentionen var. Vidare var de tillgängliga produktdatabladen bristfälliga och vid kontakt 
med tillvekaren kunde inte samtlig nödvändig data erhållas. Hur tätt skiktet av väv blir, alltså 
hur bra väven delar av luftmassorna i zoner beror helt på hur den implementeras. Om den 
monteras med stora mellanrum mellan sektioner av väv eller om den monteras så att den blir 
väldigt tät. Uppbyggnaden av energiväv i modellen talar inte heller om hur tätt skiktet blir då 
modellen inte kunde byggas upp av de zoner som önskats utan implementeringen fick ske 
som gardiner, vilket inte speglar verkligheten. 

För kontroll av modellen införs ytterligare en metod där energivävens energibesparing 
kontrolleras. Här ställs infiltrationen samt solinstrålningen till noll, belysning stängs av och 
den mänskliga närvaron sätts till noll. Därefter jämförs värden under två förhållanden under 
ett dygn med konstant dygnstemperatur för åtta olika utomhustemperaturer, ena fallet utan 
fördragna energivävar och det andra fallet med fördragna energivävar. Energibesparingen för 
respektive temperatur redovisas i Tabell 5 där det kan utläsas att energibesparingen är som 
störst nära den valda lägsta temperaturen för inomhusklimatet. Vid sjunkande temperatur 
minskar även energibesparingen vilket kan förklaras med rådande fysikaliska lagar där 
värmeöverföring är proportionell med temperaturdifferensen (Holman, 2010). Att 
energibesparingen aldrig, enligt Tabell 6 och Tabell 7, når upp till det av AB Ludvig 
Svensson angivna värdet beror mest troligen på att simuleringen och labbtestet skiljer sig 
genom hur luften rör sig mellan energiväv och fönster, och att testet troligtvis är utförda vid 
relativt låga temperaturdifferenser. 

 
Tabell 5. Test av XLS 10 Revolux vid konstant temperatur, heldag utan solinstrålning. 

Ut. temp. [°C] -20 -17.1 -10 0 5 10 13 16 
Utan XLS 10 
Revolux [kWh] 

2760 2625 2047 1224 813 408 172 0 

Med XLS 10 
Revolux [kWh] 

2503 2294 1779 1052 692 340 139 0 

Påverkan [%] 9,3 12,6 13,1 14,1 14,9 16,7 19,2 0 
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9. Resultat och diskussion 

Efter validering av referensmodellen hämtades temperaturdiagram över inomhustemperaturen 
för helårssimuleringen, se Figur 12. Modellen klarar att hålla temperaturen över året bortsett 
från ett temperaturfall i mitten av december där effekten på värmekällan inte är tillräcklig för 
att hålla den önskvärda temperaturen i odlingszonen. Detta beror på att utomhustemperaturen 
vid samma period faller kraftigt, se Figur 13 

 
Figur 12. Inomhustemperatur, referensmodell. 

 

 
Figur 13. Utomhustemperatur. 

 
Energibesparing vid implementerande av extra termisk massa i form av 4 m3 vatten visar sig 
vara mycket låg, se Tabell 6 och Tabell 7, inte heller har den någon större inverkan på 
temperaturen eller stabiliteten i temperaturen se Figur 14. Detta kan jämföras med vad som 
angivits i litteraturstudien där temperaturen i växthusen till följd av vattenfyllda kärl stigit 
med mellan 2°C och 4°C, vilket rimligtvis bör motsvara en energibesparing över en procent. 
En avgörande skillnad är att de kärl vilka använts i projekten i Roskilde samt Salonika 
placerats på ett sådant sätt så de exponerats för direkt solljus genom växthusens fasad till 
skillnad från de i simuleringen. I simulering har dessa beräknats som konvektiv massa där 

Medeltemperatur, °C, helår 

 

 

Utomhustemperatur, °C, helår 
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påverkan av radiation är mycket begränsad. Detta tyder på att kärl med denna funktion bör 
placeras så de exponeras av direkt solljus.  

 

Figur 14. Inomhustemperatur, termisk massa. 

Vid implementerande av energiväv har nivåer mellan 16 och 20 procents energireducering 
konstaterats, se Tabell 6 och Tabell 7. Detta ligger inom rimliga nivåer om än aningen lågt 
mot den förväntade reduceringen. Vid en jämförelse med tidigare studier vilka visar en 
energireduktion mellan 30 och 50 procent kan frågan ställas huruvida detta resultat är rimligt 
eller vad detta fel i så fall beror på. En aspekt är att de rapporter vilka legat till grund för 
litteraturstudien baserats på projekt i områden där ett varmare klimat råder vilket medför att 
medeltemperaturdifferensen mellan utsida och insida ofta är lägre. 
 
Inomhustemperaturen i fallet med installerad väv blir aningen mer instabil och fluktuerar mer 
än för fallet utan väv, se Figur 15. Detta beror sannolikt på hur styrningen av väven är 
uppbyggt. När temperaturen i odlingszonen är 15°C och intensiteten på solinstrålningen når 
350 𝑊𝑚−1 avlägsnas väven och odlingszonens luftvolym kan blanda sig med bjälklagets 
luftvolym, som håller 1 till 2°C lägre medeltemperatur enligt Tabell 8 och Tabell 9. Nattetid 
bör denna temperaturdifferens vara större.  
 
Modellen med installerad väv klarar av det temperaturfall som referensmodellen inte kan 
hantera, vilket beror på att värmekällan då blir tillräcklig eftersom energibehovet har minskat. 
 

Medeltemperatur, °C, helår 
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Figur 15. Inomhustemperatur, XLS 10 Revolux. 

Vid simuleringen av kombinationen energiväv och termisk massa, blir temperaturstabiliteten 
nästan densamma som fallet med endast energiväv, se Figur 16. Och den bör rimligtvis 
grunda sig på samma resonemang som vid de enskilda fallen.  

Energireduktionen vid jämförelse med fallet endast energiväv kontra den tillsammans med 
termisk massa bli mycket låg, mellan 0 och 1 procent, se Tabell 6 och Tabell 7. Vilket liknar 
den energireduktion som den termiska massan ensamt uppvisade. 

 

 
Figur 16. Inomhustemperatur, XLS 10 Revolux och termisk massa. 

 
I referensmodellen eftersträvades ett luftflöde orsakat av in/exfiltration på 272,9 𝑙𝑠−1 och i 
resultaten har värden mellan 220 och 300 𝑙𝑠−1 observerats, se Appendix B, vilket bör anses 
som rimligt. 
 
 
 

Medeltemperatur, °C, helår 

Medeltemperatur, °C, helår 
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Tabell 6. Totalt energibehov, helår, COP= 1. 

Energibehov: Helår Energibehov [MWh] Energibesparing [%] 
Referensmodell  267,667 - 
Termisk massa 265,794 0,70 
XLS 10 Revolux  223,371 16,55 
Termiska massa + XLS 10 Revolux  222,018 17,05 
 

Tabell 7. Totalt energibehov, vecka 6 - 23, COP = 1. 

Energibehov: Period, v.6-v.23 Energibehov [MWh] Energibesparing [%] 
Referensmodell 94,591 - 
Termisk massa 93,518 1,13 
XLS 10 Revolux  76,400 19,23 
Termiska massa + XLS 10 Revolux  75,590 20,09 
 
Antagandet om att göra stora rutor om hela sektioner istället för att försöka skapa en mer 
exakt modell som först var tanken har troligtvis påverkat effekten av den infiltration som sker. 

Utöver energibesparingen vid installerad energiväv fås en effekt att den operativa 
temperaturen inte överstiger 27°C lika mycket som i referensmodellen se Tabell 8 och Tabell 
9, där operativ temperatur är den upplevda temperaturen. Denna effekt är väntad om 
regleringen är anpassad för att skärma av vid starkt solljus, vilket i modellen inte är fallet. 
Dock är det en positiv effekt av implementerandet av energiväv. 

På sommarhalvåret stiger temperaturen till mycket höga nivåer för samtliga alternativ. Detta 
kan motverkas vid installation av bergvärme då anläggningen kan användas för frikyla.  
Önskvärt vore att temperaturen inte överstiger 25°C, något som inte är genomförbart utan 
aktiv kylning. En korrekt användning av väv kan även reducera kylbehovet då intensiteten på 
solljuset är som störst. 

 

Tabell 8. Medeltemperatur i odlingszon och bjälklag, helår. 

Temperatur: 
Helår 

Dry-bulb 
temperature, 
Odlingszon 
[°C] 

Dry-bulb 
temperature
, Bjälklag 
[°C] 

Operativ 
temp, 
Odlingszo
n [°C] 

Operati
v temp, 
Bjälklag 
[°C] 

Andel tid 
över 27°C 
operativ. 
Temp. [%] 

Referensmodell 17,7 16,3 24,4 16 29 
Termisk massa 17,7 16,3 24,3 16 28 
Revolux 10 18,1 16,5 23,6 16 25 
Termiska massa 
+ revolux 10 

18,2 16,5 23,5 16,1 24 
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Tabell 9. Medeltemperatur i odlingszon och bjälklag vecka 6 - 23. 

Temperatur: 
Period, v.6-v.23 

Dry-bulb 
temperature
, Odlingszon 
[°C] 

Dry-bulb 
temperature
, Bjälklag 
[°C] 

Operativ 
temp, 
Odlingszo
n [°C] 

Operativ 
temp, 
Bjälklag 
[°C] 

Andel tid 
över 27°C 
operativ. 
Temp. [%] 

Referensmodell 17,2 15,8 24,3 15,4 23 
Termisk massa 17,2 15,8 24,2 15,4 23 
Revolux 10 17,7 16 23,3 15,5 20 
Termiska massa 
+ revolux 10 

17,7 16 23,2 15,5 19 

 

Driftskostnaden för de olika alternativen implementerade redovisas i Tabell 10 och Tabell 11. 
Kostnaderna visar att en investering i både energireducerande åtgärder samt förnyelsebar 
värmekälla kan ge upphov till väsentligt lägre driftkostnader. Det kan även utläsas att 
bergvärmen är den åtgärd vilken enskilt har störst påverkan på driftkostnaden. Detta innebär i 
praktiken inte att investering i energiväv skulle vara olönsam utan avgörs till större del av 
vilka kostnader respektive investering medför. Det bör även tas till hänsyn att om det primärt 
sker en installation av en ny värmekälla och sekundärt sker reduktion av energibehovet för 
växthuset kan det innebära att värmekällan blir överdimensionerad. 

Under den period Åsbacka Trädgård bedriver verksamhet i växthuset kan en maximal 
besparing om 85905 kronor per verksamhetsår erhållas vilket skulle innebära en besparing om 
totalt 429525 kronor under fem år, se Tabell 11. Till detta bör det tilläggas att trenden i 
oljepriset har varit att öka kraftigt och att prisutvecklingen säkerligen kommer att fortsätta, 
vilket innebär att den summa som kan sparas i realiteten kan vara högre om några år. 

Tabell 10. Kostnad för uppvärmning, helår. 

 Olja [Kr] Pellets [Kr] Bergvärme [Kr] 
Nollalternativ 264797 111349 52195 
XLS 10 Revolux 237667 92922 43556 
Termisk Massa 282805 110570 51830 
XLS 10 Revolux + Termisk massa 236227 92359 43294 
 

Tabell 11. Kostnad för uppvärmning, vecka 6 - 23. 

 Olja [Kr] Pellets [Kr] Bergvärme [Kr] 
Nollalternativ 100645 39350 18445 
XLS 10 Revolux 81290 31782 14898 
Termisk Massa 99503 38903 18236 
XLS 10 Revolux + Termisk massa 80427 31445 14740 
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Att byta distributionssystem gör väldigt liten eller ingen skillnad. En övergång till vattenburen 
värme är därför inte motiverbart. Vilket innebär att investeringar bör prioriteras på andra 
åtgärder. Värmning i närhet av drivbänkar eller mellan växterna har visat sig kunna reducera 
energibehovet med en approximativ reducering av termostatens temperatur på 2-5°C. Vid 
Åsbacka Trädgård är distribueringssystemet av denna typ.  
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10. Slutsatser 
För ett redan befintligt växthus finns flertal möjligheter till reducering av energibehovet där 
de alternativ som här simulerats är införande av energiväv och termisk massa. Vidare 
undersöktes hur driftkostnaden påverkas vid ett byte från olja till pellets eller bergvärme. 

Resultat av simulering visade en möjlig energireduktion mellan 17 och 20 procent vid 
implementering av termisk massa och energiväv. Enskilt störst påverkan hade energiväven 
som ensamt reducerade energibehovet med mellan 16 och 20 procent. Denna energireduktion 
är något lägre än vad som konstaterats enligt litteraturstudien men kan ändå ses som den 
lägsta energireduktion Åsbacka Trädgård kan förvänta.  

Vid införandet av extra termisk massa blev resultatet nästintill opåverkat med en reducering 
av energibehovet i förhållande till referensalternativet på en procent. Förväntningar om en 
mer betydande påverkan på energibehovet fanns då det vid tidigare projekt konstaterats en 
högre energibesparing. Denna skillnad kan till stor del förklaras genom att det i simuleringen 
antagits att termiska massan varit placerad i skuggan av borden.  

Det har även konstaterats att ett ingrepp i den nuvarande värmedistributionen inte medför 
någon vinning eftersom Åsbacka Trädgård redan har ett fungerande system som vid 
jämförelse med vattenburet inte har någon markant skillnad i energianvändning. 

Att installera bergvärmepump kan markant reducera driftkostnaden och samtidigt medföra 
möjlighet till kylning av växthuset vid behov. Enbart en installation av bergvärmepump kan 
ge en besparing på 82000 kronor medan en installation av enbart energiväven XLS 10 
Revolux innebär en besparing på 19000 kronor. Kombineras båda dessa alternativ kan 
driftkostnaden årligen minskas med 86000 kronor.  

Åsbacka Trädgård skall uppmärksammas att en investering i energiväv bör prioriteras för att 
reducera behovet av uppvärmning innan ett eventuellt byte av energiresurs utförs. Detta 
eftersom bergvärmepumpen annars riskerar att överdimensioneras, om installation sker innan 
uppvärmningsbehovet reducerats. 

Genom mer tillförlitlig data för energivävarna samt en mer detaljerad modell kan bättre 
resultat presenterats. 
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och gjort studiebesöket möjligt, Markus Björkman vid AB Ludvig Svensson som varit mycket 
hjälpsam vid informationssökning om energivävar samt Åsbacka Trädgård som låtit sin 
anläggning studeras.  
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Appendix A 

Sökväg Parameter Angivet värde 
General/Infiltration Infiltration Units ACU (building) 
General/Infiltration Air tightness 2 ACH (building) 
General/Infiltration at pressure 4 Pa 
General/Infiltration/Pressure 
coefficients 

 Auto fill/AIVC "Semi-
exposed" 

General/Defaults/External walls Thickness 0.2m 
General/Defaults/Internal floors Material & 

Thickness 
Infört AL-Mg-Si (Holman, 
2010) samt 0.003m 

General/Defaults/Glazing Typ ©1 Pane glazing, clear, 4 
(example) 

General/Defaults Heating, Fuel, 
COP 

1 

General/System Parameters P-Band for... 4C 
Floor plan/Building body x Max 9.7m 
Floor plan/Building body y Max 22.5m 
Floor plan/Building body z celing  2.5m 
Floor plan/Building body z floor 0m 
Floor plan/Building body/Edit Roof Edit verticles (x,y,z)1=(4.85, 0, 5), 

(x,y,z)2=(4.85, 22.5, 5) 
Floor plan/Building body/Edit 
Roof/add part  

Coorners r1 = (1 5 6 4), r2 = (5 2 3 6) 

Floor plan/Building body/Zone Origin/Size 
(x,y,z)m 

0,0,0/9.7, 22.5, 2.5 

Floor plan/Building body/New zone Origin/Size 
(x,y,z)m 

0,0,2.5/9.7, 22.5, 2.5 

Zone:Bjälklag/Room Units Ideal Heater & 
Ideal Cooler 

ta bort 

Zone:Bjälklag/Ventilation Central Air 
Handling Unit 

No Central AHU 

General/General Data/ Location © Soderhamn 
Simulation/Heat Load Setup/ Ventilation Fans off 
Zone/General/Room units/Ideal 
Heater 

Maximum power 115000W 
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Appendix B 

 

Luftflöden: Helår Exfiltration [l/s] Infiltration [l/s] 
Referensmodell 260,2 250,8 
Termisk massa 261 251,6 
XLS 10 Revolux  300,7 289,6 
Termiska massa + XLS 10 Revolux  301,5 290,6 
 

 

Luftflöden: Period, v.6-v.23 Exfiltration (l/s) Infiltration (l/s) 
Referensmodell 232,57 223,6 
Termisk massa 232,9 223,5 
XLS 10 Revolux  282,8 271,2 
Termiska massa + XLS 10 Revolux  281,3 269,8 
 
 

Ämnesdata (The Engineering Toolbox, 2014) Vatten, H2O 
Termisk konduktivitet, k [𝑊𝑚−1𝐾−1] 0,609 
Specifik värmekapacitet, Cp [𝐽𝐾𝑔−1𝐾−1] 4185,5 
Densitet, ρ [𝑘𝑔𝑚−3] 999,2 
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