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Sammanfattning 
 

Eftersom energifrågor idag är av stort intresse har rapportskrivarna undersökt ett 
alternativ till att tjäna energi genom att dra ner kostnaderna för uppvärmning av 
tilluften i ett ventilationssystem. 

Detta genom att ta tilluften för ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare via rör 
nedgrävda i marken kan man förvärma tilluften, vilket man i sin tur skulle kunna tjäna 
energi på. Man slipper på så sätt tillföra lika mycket energi för att få den önskade 
tilluftstemperaturen. Rapporten tar även upp om marklagda ventilationsrör är ett bra 
komplement till från- och tilluftssystemet. 
 
Rapporten börjar med att beskriva kort om ventilationens historia samt olika 
ventilationssystem som används idag. Vidare beskrivs hur ett system med marklagda 
rör fungerar och även två layouter på hur systemet kan installeras.  
 
Rapportskrivarna använder projektet Daggkåpan i Linköping som grund för 
undersökningen och de ger även en alternativ lösning till det befintliga 
ventilationssystemet. I denna rapport påvisas även vilka faktorer som spelar in för att 
få ett så stort energiutbyte som möjligt samt vilka problem som kan uppstå med denna 
typ av komplement till ett från- och tilluftssystem. 
 
I rapporten ser man hur man genom optimering av marklagda rör samt beroende på 
vilken elenergikälla man använder sig av, faktiskt kan tjäna energi och i sin tur pengar 
på att installera markrör. 
 
Den faktor som visat sig spelat in mest på hur energiutbytet påverkas är främst 
längden. Övriga faktorer så som grundläggningsdjup, diameter samt luftflöde har visat 
sig spela mindre roll på hur mycket energi man kan spara med dessa rör.  
 
Slutligen avslutas rapporten med rapportskrivarnas egna reflektioner och en 
diskussion utifrån resultaten. 
  



 

Abstract 
 
As energy issues today are of great interest the writers of this report have done a 
research about an alternative to save energy by reducing the cost of preheating the 
outdoor air  

By taking the outdoor air to the ventilation system via a pipe buried in the ground, you 
can preheat the outdoor air, which, in turn, could save energy. By doing this you do 
not have to bring as much energy to preheat the supply air, to get the desired supply 
air temperature. The report also explains if the earth air tubes are a good complement 
to the mechanical ventilation system with a heat exchanger. 
 
The report begins with describing briefly the history of ventilation systems in use 
today. It also describes the functions of the system and show to the reader how two of 
the installation layouts looks like. 
 
The writers using the project Daggkåpan in Linköping as a basis for the investigation 
and they also provide an alternative solution to the existing ventilation system. 
 
This report also demonstrate the factors that come into play to get as much energy 
exchange as possible, and what problems may arise with this type of complement to 
the ventilation system with a heat  exchanger.  
 
Trough optimization of the earth air tubes and depending on which energy source is in 
use, you can actually save energy and by that also money. The factor that proved to be 
the most significant for the energy exchange was the pipe length. Other factors such 
as trench depth, pipe diameter and the air flow has been shown to play a smaller role 
in how much energy you can save. 
 
Finally the report ends with the writers own reflections and a discussion based on the 
results. 
 
 
 
  



 

Förord 
 

Detta examensarbete har genomförts på Sweco Systems vägnar på Linköpings 
universitet campus Norrköping. Arbete omfattar 16 högskolepoäng och utgör det sista 
momentet i högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsingenjör, med inriktning 
konstruktion. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Fredrik Karlsson på Sweco Systems för allt 
stöd och all hjälp som getts under arbetets gång, men även för att han tagit sig tid att 
hjälpa oss att läsa igenom och rätta vår rapport fast det inte ligger i hans åtagande som 
handledare. Vi vill även passa på att tacka Peter Stråhlin och Lasse Larsson på Åhlin 
och Ekeroth samt Henry Örberg på Stångåstaden i Linköping. Detta för att de tagit sig 
tid att ordna studiebesök samt tagit fram bilder och ritningar för projektet Daggkåpan i 
Linköping. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Idag används från- och tilluftssystem med värmeväxlare även kallat FTX system som 
standard för ventilationssystem i olika byggnader. Som komplement till detta system 
kan man istället ta tilluften via marklagda rör som borde resultera i mindre 
energiåtgång då luften förvärms eller förkyls. Med hjälp av Sweco i Norrköping har vi 
valt att undersöka om marklagda ventilationsrör är lönsamma ur ekonomisk synpunkt. 
Orsaken till att frågan om detta ofta uppkommer är att det i dagsläget inte finns 
tillräckligt med information om markventilation är det rätta valet ur det ovan nämnda 
perspektivet. 

1.2 Syfte  
Energi går åt till att värma upp och kyla ner luften i en byggnad. Vi har valt att 
undersöka om man kan minska energiåtgången på ventilationssystemet genom att ta 
in luften via marklagda rör samt hur detta kan effektiviseras beroende på hur systemet 
utformas. Vi vill se om denna lösning är ett bra komplement till FTX systemet som 
traditionellt tar tilluften direkt utifrån. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur fungerar ett marklagt ventilationssystem och hur fungerar det som 

komplement till ett FTX system? 
• Vilka faktorer påverkar prestandan? 
• Är förvärmning av tilluften via markrör lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv? 
• Är detta en framtida ventilationsstandard? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten tar till största del upp förvärmning då detta ses som mest relevant. Vidare 
har arbetstiden begränsat hur mycket vi valt att fördjupa oss i ämnet. Vid beräkningar 
har värmeöverföringskoefficienter och geotekniska undersökningar förbisetts. Vid 
beräkning med programmet PH-luft har endast ett rör av två beräknats. 

1.5 Metod 
Rapporten är framtagen med hjälp av Fredrik Karlsson på Sweco systems i 
Norrköping och med Stångåstaden i Linköping. Vi har valt att börja med litterära 
studier som behandlar vårt ämne för att hitta fakta till rapportdelen. Två besök vid 
projekt Daggkåpan i Linköping har även gjorts, där de har använt sig av marklagda 
rör för tilluften. Vidare har även material från olika företag hämtats från internet. För 
beräkning av energiåtgång har vi använt oss av det tyska programmet PH-luft som är 
gjort av Dr. Wolfgang Feist samt formler ur boken Installationsteknik av Catarina 
Warfvinge (2000). Resultaten från dessa formler har infogats i Excel dokument där 
grafer har tagits fram samt granskats. 
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Formeln som vi använt oss av är hämtad ur boken Installationsteknik av Catarina 
Warfvinge (2000) och ser ut på följande sätt:  
 

 

 

Där: P = effekt   (W) 

q = kontrollerat ventilationsflöde  (m3/s) 

  = luftens densitet   1.2 kg/m3 

  = lufts specifika värmekapacitivitet  1000 J/kgºC 

  = vald inomhustemperatur  22ºC 

  = uteluftstemperatur  (ºC) 
 n = värmeväxlarens verkningsgrad  80 % 
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2. Ventilationssystem 

2.1 Ventilationens historia 
 

För att människan ska må väl i en byggnad krävs att inomhusklimatet är bra. För att 
detta ska uppfyllas krävs en bra ventilation. Ventilationen hjälper till att byta ut luften 
i rummet så att man får in frisk luft, men den hjälper även till att ta bort fukt och 
föroreningar. 

Det finns flera olika sorters ventilationssystem men de vanligaste är 
självdragsventilation(S), frånluftsventilation(F) och från- och tilluftsventilation med 
återvinning (även kallat FTX system). 

Före 1970-talet använde sig de flesta utav självdragsventilation då husen var otäta. 
Man använde dessa otätheter men även ventiler till att ventilera huset (se figur 1). För 
att få ut luften använde man sig även av skorstenen.1 Det fanns dock nackdelar med 
detta. Dels blev luftomsättningen dålig på sommaren då den är beroende av 
temperaturskillnaden mellan ute och inneluft, dels uppstod stora 
energiförluster främst vid vindiga förhållanden till följd av de otäta 
byggnaderna.2

Under 1970-talet tog energikrisen sin början och man började till följd av 
detta bygga mer energisnåla hus med täta konstruktioner. Dock glömdes 
ventilationen bort och resultatet av detta blev en omfattande uppkomst av 
mögelblomning, fuktskador och dålig luft i byggnaderna eftersom 
luftomsättningen var väldigt dålig i dessa hus.

 

3

Energikrisen varade årtiondet ut och när 80-talet sedan startade insåg man 
att de täta byggnaderna som tidigare byggts inte var bra ur hälsosynpunkt. 
De nya byggnader som byggdes utrustades nu med en mekanisk fläkt som 
hjälpte till att pumpa ut frånluften. Detta system var dock inte optimalt då 
fläkten kunde pumpa ut mer luft än vad som kunde tas in i huset genom 
ventiler och otätheter vilket ledde till undertryck i byggnaden. Detta 
undertryck kan uppfattas som obehagligt för de boende. Dock ska det för 
att hindra att fukt trycks in i väggarna finnas ett litet undertryck.1 

 

Från där har utvecklingen gått framåt och i ett senare skede blev från- och 
tilluftssystemet mer vanligt. Detta system kontrollerar både hur mycket luft som 
släpps in i byggnaden och hur mycket luft som släpps ut. På detta viset kan man 
undvika att undertrycket blir för stort. En annan positiv egenskap hos dessa system är 
att man kan återanvända värmen i frånluften till att värma den nya luften som kommer 
in och att värma upp vatten. De system som utnyttjar detta kallas för FX eller FTX 
system.2 

                                                 
1 - http://www.ventilation-24.com/ Access 2010-03-23 
2 - http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/ Access 2010-03-23 
3 - http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Ventilation/ Access 2010-03-23 

Figur 1: Ventiler 
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2.2 Varför ventilerar vi 
De flest tror nog att vi måste ventilera för att få tillräckligt med syre i olika 
byggnader. Dock är det väldigt svårt att bygga så pass täta hus så att det blir syrebrist i 
dem, detta kan endast ske i bankvalv, ubåtar och liknande byggnationer. Orsaken till 
att vi ventilerar är främst för att reglera den relativa fuktigheten som bör ligga mellan 
40-60 %, att transportera bort överskottsvärme samt för att föra bort kroppslukter och 
emissioner, där emissionerna främst kommer från byggnadsmaterial och inredningar.4 
Problemet med överskottsvärme gäller inte för bostäder utan bara för skolor, kontor 
och liknande utrymmen. De andra två faktorerna som är anledningen till att vi 
ventilerar, beror dels på vädret, klimatet och årstiderna men också på hur många 
människor som vistas i utrymmena.5

2.3 Ventilationssystem som används idag 

 

I detta kapitel förklaras de vanligaste ventilationssystem som används i dagens 
byggnader. 

2.3.1 Självdragsventilation 
Hus med självdragsventilation tar in friskluften genom ventiler och otätheter i 
konstruktionen. Denna ventilationstyp var mest vanlig under 1950-60 talet. Frånluften 
går genom ventilationskanaler som ofta är placerade i murstocken. Här finns heller 
ingen fläkt som pumpar in eller ut luften ur byggnaden (se figur 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Det är temperaturskillnaden mellan ute och inne som gör att luftväxlingen fungerar 
och därför fungerar detta system allra bäst på vintern då temperaturskillnaden är som 
störst. Murstocken fyller en viktig funktion i ett hus med självdragsystem och hur bra 
systemet fungerar beror lite på hur den används.  

Värmen som tillförs genom att man eldar hjälper till att driva på ventilationen då den 
varma luften stiger i murstocken och skapar ett sug.  
 

                                                 
4 - Abel, Enno & Elmroth, Arne (2006). Byggnaden som system. Forskningsrådet Formas 
5 - Bokalders, Varis & Block, Maria (2004). Byggekologi. Svensk Byggtjänst. 

 

Figur 2: Självdragsventilation 
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Om man byter uppvärmningssystem från exempelvis panna till fjärrvärme eller 
värmepump kan det bli problem med ventilationen och man får då se upp så att man 
inte får problem med fukt och dåligt inneklimat.6 

Bra med detta system är att det är tyst och inte påverkas av elavbrott. Mindre bra är att 
det finns risk för bakdrag och kallras. Bakdrag innebär att luften går åt fel håll, alltså 
att den går in via frånluftventilerna istället för ut. Kallras vid tilluftsventilerna innebär 
att man kan få svårt att utnyttja utrymmen under och nära dessa på grund av kyla. 
Risken för att detta sker är främst under vinterhalvåret.  
Beroende på husets utformning och läge i terrängen kan självdraget bli för stort och 
detta kan medföra stora uppvärmningskostnader som följd. 
Under vissa väderförhållanden kan man få övertryck inne i huset vilket innebär att 
rumsluften inne i huset pressas ut i väggarna och det bildas kondens som kan leda till 
bland annat mögelskador.6

Eftersom man inte kan styra luften inne i huset kan luften leta sig upp via husets 
grund, detta är vanligt på hus som tätats på ett felaktigt sätt och där ventiler tagits 
bort. Som följd av detta kan man få en unken lukt i huset utan att det behöver bero på 
mögel. Finns det radon i marken kan halten av detta stiga i huset. Eftersom det inte 
finns några kanaler för att styra luften så kan man i ett sådant här system inte heller 
återvinna värmen som finns i frånluften. 
 
För att effektivisera systemet så att det fungerar bättre trots små temperaturskillnader 
mellan ute och inneluften så kan man installera fläkt för att förstärka systemet. Denna 
är styrd via utelufttemperaturen och startar till exempel om det är mer än 10 grader. 
Kallras åtgärdas genom att man ser över ventilerna. Det finns ventiler med skydd mot 
kallras och ventiler som är självreglerande som begränsar luftflödet när det blir riktigt 
kallt ute.6 
 

 
 

  

                                                 
6 - http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/Sjalvdragsventilation/ Access 2010-03-24 
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2.3.2 Frånluftsventilation 
Frånluft system är även känt som F-system. I dessa system har man alltid en fläkt som 
ständigt är igång för att skapa ett undertryck i huset. Undertrycket förhindrar luften att 
ta ”fel” väg ur huset. Nackdelarna i ett självdragssystem så som bakdrag och 
övertryck undviks med detta system. 

 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Tilluften i detta ventilationssystem tas in genom ventiler och otätheter. Dessa ventiler 
kan sitta i fönsterkarmar eller i väggarna. Det finns även självreglerande ventiler som 
begränsar luftflödet de dagar på året då det är kallt ute. För att få en god cirkulation 
måste luften kunna cirkulera över eller under dörrarna i huset (se figur 3).7

  

 
 
Genom att underhålla systemet så uppnår man en bra funktion. Detta görs genom att 
man ser till att kanaler, fläktar samt ventiler är rena så att luften kan passera på rätt 
sätt. Man skall även se till att regelbundet byta filter i fläkten så att man inte tappar 
effektivitet vilket leder till att luftväxlingen blir otillräcklig. 
Även här finns det möjlighet att återvinna värmen i frånluften. Detta gör man genom 
att koppla in en värmepump till frånluftfläkten och kan på så sätt spara upp till 50 % 
av uppvärmningskostnaderna för huset. 7 

                                                 
7 - http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/ Access 2010-03-24 

Figur 3: Frånluftsventilation 
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2.3.3 FTX system 
 

FTX är ett fläktstyrt från- och tilluftsystem med värmeväxlare. Detta 
ventilationssystem är ett effektivare och billigare alternativ. Tekniken i detta system 
är inte lika komplicerad för att utvinna värme från ventilationsluft, än den som till 
exempel används i en frånluftsvärmepump. För att trivas och må bra i täta hus som 
lågenergi- och passivhus krävs en god ventilation. Detta system är energisnålt och kan 
leverera stora mängder ventilationsluft. Systemet fungerar även bra oavsett väderlek 
till skillnad från självdragsventilation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett FTX system fungerar på så sätt att man tar in frisk uteluft via en kanal med en 
tilluftsfläkt (1). Den kalla friska tilluften filtreras och passerar genom en värmeväxlare 
där den förvärms av den lämnande rumsluften (2). Beroende på om man har en platt 
eller en roterande värmeväxlare kan man ta tillvara på upp till 92 % av värmen i 
frånluften. Skillnaden mellan en platt och roterande värmeväxlare är att i den platta så 
sker värmeöverföringen genom att kanalerna med till- och frånluft går intill varandra. 
I en roterande värmeväxlare så värmer frånluften upp plåten i ett roterande hjul som 
överför värmen till tilluften. Den förvärmda tilluften fördelas sedan ut i sovrum och 
vardagsrum i huset (3). Under kallare dagar kan luften behöva förvärmas ytterligare 
och man får då installera ett värmebatteri efter värmeväxlaren. Detta värmebatteri 
drivs med elektricitet. Den varma frånluften ventileras ut via kanaler med en 
frånluftsfläkt från tvättstuga och kök.89

 

 

 

 

                                                 
8 - http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/ProductDetails.aspx?productID=663 Access 2010-
03-24 
9 - http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/FTX-system/ Access 2010-03-24 

Figur 4: Från och tilluftssystem 
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Ofta har köket en separat kanal för att inte fett skall fastna i värmeväxlaren då det kan 
medföra att brandrisken ökar (4). När den varma frånluften lämnat sin värmeenergi 
till den kalla tilluften i värmeväxlaren så passerar den ut från huset (5) (se figur 4). 
 

Energibesparingen med ett system som detta kan bli från 50 % upp till 80 % beroende 
av om man inte tar tillvara på värmen i frånluften eller inte. 
Systemet kräver dock en del underhåll och det gäller att man ser till att det fungerar 
som det ska. Man måste regelbundet rengöra kanaler, fläktar, ventiler och 
ventilationsaggregat. Utöver detta skall man även byta filter ofta och se till att det 
fungerar på det sätt som är tänkt.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    ________________________ 
  
    9 - http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-      
hemmet/Ventilation/FTX-system/ Access 2010-03-24  
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3. Marklagda tilluftsrör, (Earth Air Tubes) 
 

Energifrågan blir bara mer och mer aktuell och byggandet med 
täta hus blir allt vanligare. Ett tätt hus kräver god ventilation 
och de flesta nybyggnationerna av denna typ utförs med ett 
FTX system. För att ytterligare spara på energin kan man ta 
tilluften via markrör som komplement till FTX systemet(se 
figur 5). Ventilationsrör i mark uppmärksammades redan på 
det sena 1970-talet i Amerika och blev populärt där under 
1980-talet.10 Dock har det inte uppmärksammats lika stort här 
i Sverige. Systemet används för att genom grundläggning av 
ventilationsrör i mark, antingen förvärma eller förkyla tilluften 
(se figur 6). Detta kan göras eftersom jorden håller en varmare 
temperatur än uteluften på vintern och kallare temperatur 
under sommaren. När luften strömmar genom rören sker ett 
energiutbyte mellan luften och jorden i marken, vilket leder till 
att luftens temperatur kommer antingen höjas eller sänkas. Om 
man använder sig av ett FTX system kombinerat med 
marklagda rör så skulle man kunna tjäna några grader på detta 
vilket leder till att man då inte behöver tillföra lika mycket energi 
för att få den önskade innetemperaturen. När det är varmt skulle man inte heller 
behöva använda sig av luftkonditionering då man kan blåsa in kall luft via systemet. 
Detta system innehåller även få rörliga delar som kan gå sönder vilket leder till låga 
underhållskostnader.11

 

 

 

                                                 
10 - http://www.energysavers.gov/your_home/space_heating_cooling/ 

      index.cfm/mytopic=12460 Access 2010-03-23 
11 - http://www.earthairtubes.com/Earth_Air_Tubes_2007-07-02.pdf  Access 2010-03-23 

Figur 5: Markrör 

Figur 6: temperaturillustration 
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3.1 Detaljerad förklaring av ett system från REHAU 
Detta system (se figur 7) är hämtat från företaget REHAU som är en internationell 
koncern med verksamhet över hela världen vars affärsområden främst består av 
fönster, VVS & elteknik, markrörsystem och trädgårdsteknik.  

 
 

 

 
Figur 10: 
Dräneringsförgrening 

 
 

Luften tas in genom en ventil som placeras någonstans på tomten (se figur 9). I 
ventilen sitter även ett filter som filtrerar bort oönskade partiklar så som damm och 
pollen så att detta inte ska komma in i systemet (1). I ventilen sitter en fläkt som 
blåser luften in i ledningen där den förvärms eller förkyls. Rören läggs så självfall 
uppnås (2) (se figur 8). Vattnet som uppstår på grund av kondensation i röret leds bort 
via en förgrening ner i husets befintliga dränering (se figur 10). Detta sker innan röret 
går in i huset (3). Luften går efter detta in i en värmeväxlare där den kyliga luften 
utifrån värms av den varma luften som kommer från huset (4). Den går sedan ut i 
huset genom tilluftsventiler (5). Den varma luften stiger och sugs in i 
frånluftsventilerna och vidare till värmeväxlaren där den hjälper till att värma in den 
nya tilluften (6).12 

 
 
    ________________________ 
  
    12 - http://www.rehau.co.uk/files/8696_REHAU_AWADUKT_Thermo_UK.pdf Access 2010-03-26 

Figur 7: Ett marklagt ventilationssystem från REHAU 

Figur 8: Rör 

Figur 9: Luftintag 
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3.2 Systemutformning 
 
Hur man utformar systemet beror på en rad olika faktorer till exempel storlek på 
byggnad, om byggnaden har källare eller inte, storlek på tomt med mera. Det finns två 
olika sätt på hur rören kan läggas ut i marken. Dessa två är Tichelmannsystemet 
(Tichelmann pipe layout) och enkelrörssystemet (Direkt pipe layout). Dessa två 
system redovisas nedan. 
 

 

3.2.1 Tichelmann pipe layout 
Systemet uppfanns för cirka 100 år sedan av en tysk vvs-ingenjör vid namn Albert 
Tichelmann. Det vanligaste användningsområdet för detta system är ihopkoppling av 
radiatorer i större bostadshus där den största andelen av de system som finns i Sverige 
idag byggdes under 60- och 70-talet. Tichelmannsystemet som används i 
ventilationssyfte fungerar på så sätt att det läggs ut i ett rutnät ute på gården eller i 
vissa fall under byggnaden (se figur 11, 12). På detta sätt får man större ytor av rör 
som är i kontakt med marken vilket leder till ett effektivare energiutbyte. Om man ska 
lägga rörsystemet utanför byggnaden krävs dock en stor friyta. Tichelmannsystemet 
används främst för större byggnader.12 

 

3.2.2 Direct pipe layout 
Detta system är ett lite enklare system där man bara använder sig av ett rör som 
kopplas från intaget till värmeväxlaren. En bra lösning för att få ett längre rör, och 
därmed större energiutbyte, är att lägga röret runt huset (se figur 12). Systemet 
används främst för mindre byggnader där inte luftflödet är så högt.12 

 
    
    ________________________ 
  
    12 - http://www.rehau.co.uk/files/8696_REHAU_AWADUKT_Thermo_UK.pdf Access 2010-03-26  

Figur 11: Tichelmannsystemet 
Figur 12: Rörlayouter 
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3.3 Dränering 
Kondens kan uppstå i rören, speciellt på sommaren då luften i rören kyls. För att 
detta inte skall påverka värmeväxlarens livslängd och att dålig lukt inte skall 
uppstå bör man dränera markrören. Hur man dränerar dessa system beror på om 
man har källare eller inte. När man har en källare kan man leda bort 
kondensvattnet som bildas i rören via husets dräneringsrör. Detta görs genom att 
vid rörsystemets lägsta punkt placera en rörförgrening som leder bort kondensen 
till husets dräneringssystem innan luften når värmeväxlaren (se figur 13).12 
  

 

 

 

 

 

 

 

Att leda bort kondensen i ett hus utan källare skiljer sig lite åt mot ett med källare. Här 
går det inte använda sig av husets dränering eftersom dess egen dränering oftast inte 
ligger tillräckligt djupt för att rören skall kunna dra nytta av den. 
Kondensen leds bort ifrån rörsystemet på samma sätt som tidigare men den leds via en 
extern tank. Denna tank står platt på mark. För att förhindra att ofiltrerad luft kommer 
in i systemet via denna tank så är den lufttät. I tanken finns en dränkbar pump med ett 
flöte. När vattnet når en viss nivå i tanken så pumpas det ut till en filtreringsbädd (se 
figur 14).12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 
  ________________________ 
  
    12 - http://www.rehau.co.uk/files/8696_REHAU_AWADUKT_Thermo_UK.pdf Access 2010-03-26 

Figur 13: Dräneringsförgrening 

Figur 14: Dräneringssystem 
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3.4 Dimensioner och lägen 
I detta kapitel undersöks hur de olika faktorerna påverkar energiutbytet. Samtliga 
grafer rapportskrivarna gjort är framtagna vid en uteluftstemperatur på -11 C. 
Uträkningarna är gjorda i programmet PH-luft där indata är tagen från projektet 
Daggkåpan om inget annat anges. Standardvärdena är följande: luftflöde 2700 m3/h, 
rördiameter 600 mm, rörlängd 30 m och grundläggningsdjup 3 m. Lufttemperaturerna 
är hämtade från Linköping för år 2008. Den faktor som undersökts sätter 
rapportskrivarna som variabel för att se hur resultatet ändrar sig. 

 
3.4.1 Rörmaterial 
 

Vid val av material så skall man ta hänsyn till kostnad, styrka, korrosionsbeständighet 
och livslängd. Rent termiskt spelar det mindre roll om man använder sig av 
aluminium eller plaströr. PVC och polypropylene rör presterar nästan lika bra som rör 
i metall när det gäller värmeöverföringsförmåga. Fördelen med dessa rör är att de är 
lättare att installera och är mer korrosionsbeständiga. 8, 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Använder man sig av plaströr bör man välja rör med korrigerad struktur vilket leder 
till att man får en större anläggningsyta mot jorden i marken runt röret (se figur 15). 
Detta leder i sin tur att man får en effektivare värmeöverföring mellan luften i röret 
och jorden runt om.11 

 
 
    ________________________ 
  
    8 - http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/ProductDetails.aspx?productID=663 Access 2010-03-24 
     11 - http://www.earthairtubes.com/Earth_Air_Tubes_2007-07-02.pdf  Access 2010-03-23 

Figur 15: Rör av korrigerad struktur 
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3.4.2 Grundläggningsdjup 
Vid grundläggning är det viktigt att man lägger rören tillräckligt djupt så de hamnar 
på en nivå dit aldrig tjälen når. På ett djup runt 10m håller jorden konstant temperatur 
på 10 C året om, sedan ökar temperaturen i marken med 3 grader per 100 m. Alltså 
110m ner blir marktemperaturen 13 C.12 Vanligtvis läggs dock rören på ett djup 
mellan 1.8 och 3.7 m. På djup över 3.7 m ökar risken för ras i ledningsgraven. För att 
få maximalt energiutbyte bör rören läggas så djupt som är möjligt.13 Djupa 
ledningsgravar medför ofta att spontning krävs. Man bör därför räkna på om det är 
ekonomiskt försvarbart att använda sig av detta då det medför en stor kostnad.10 13 I 
figur 16 visas hur grundläggningsdjupet påverkar temperaturen i rören. 

 

 

3.4.3 Längd 
Längre rör medför att luften som passerar genom dem hinner värmas eller kylas under 
en längre tid.13 Enligt Kwang Ho Lees och Richard K. Strands studie kan man se att 
kylningen av luften beroende på längden av röret förändras som mest under de 40 
första metrarna och flackar sedan av (se figur 17). Som vi även ser i grafen spelar 
även den omgivande luftens temperatur in på vilken temperatur marken har. I ett 
varmare klimat så som i Phoenix i södra USA håller marken en varmare temperatur 
vilket leder till att luften inte kyls lika mycket så som i Spokane som ligger i norra 
USA. I Sverige råder ett kallare klimat vilket leder till att intagsluften under de kalla 
månaderna är svalare än marken, detta ger oss en spegelvänd kurva gentemot kurvan 
från studien då luften istället kommer värmas i rören. En jämförelse med temperaturer 
i Linköping har gjorts med samma längd, diameter och grundläggningsdjup som det 
experiment som gjorts av Kwang Ho Lee och Richard K. Strand. (se fig 18 a). 

     ________________________ 
      10 -  http://www.energysavers.gov/your_home/space_heating_cooling/ 

      index.cfm/mytopic=12460 Access 2010-03-23 

    12 - http://www.rehau.co.uk/files/8696_REHAU_AWADUKT_Thermo_UK.pdf Access 2010-03-26 
       13 - http://www.sciencedirect.com/ PDF (The cooling and heating potential of an earth tube system 
in buildings) Kwang Ho Lee , Richard K. Strand (2007) 

Figur 16: Grundläggningsdjupets påverkan på temperatur i röret 
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I figur 18 b ser vi hur temperaturen påverkas i rören med de standardvärden för 
Daggkåpan. 

 
 
 
 
 
  

Figur 17: Förkylningsförmåga 

Figur 18 a: Förvärmningsförmåga 

Figur 18 b Förvärmingsförmåga 
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3.4.4 Luftflöde 
 

Ett högre luftflöde ger ett mindre energiutbyte då luften kommer vistas under en 
kortare tid i röret (se figur 19). Eftersom flödet dimensioneras efter byggnadens 
luftomsättningsbehov bestäms flödet efter detta och inte efter det optimala flödet för 
att få ett så stort energiutbyte som möjligt. Ifall det beräknade energiutbytet blir sämre 
än förväntat beroende på att man har för stort flöde bör man kompensera detta genom 
att justera de andra faktorerna som spelar in så som längd, diameter och 
grundläggningsdjup.13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ________________________ 
  
      13 - http://www.sciencedirect.com/ PDF (The cooling and heating potential of an earth tube system in                            
buildings) Kwang Ho Lee , Richard K. Strand (2007) 

Figur 19: Luftflödets påverkan på temperaturen i röret 



 

22(40) 

3.4.5 Rördiameter 
 

Den optimala rördiametern varierar stort beroende på rörets längd, rörkostnad, 
flödeshastighet samt flödesvolym. Enligt U. S Department of Energy anses mest 
lämpliga rördiametrar ligga mellan 200 mm till 300 mm.10 
Större diametrar innebär en större mängd luft som går genom röret och därför måste 
dessa rör vara längre och grävas ner djupare för att hinna med att kyla eller värma 
luften.11 En studie gjord i USA visar att rördiametern inte har lika stor påverkan på 
tilluftstemperaturen som längden av röret, hastigheten på luften och 
grundläggningsdjupet.13 I figur 20 visas hur rördiametern påverkar temperaturen i 
rören. 

 

 

 

 
 

 

 

3.5 Potentiella problem 
 

Markventilation kan på grund av varmt och fuktigt klimat inte ge den effekt som 
önskas. Marken kan i vissa fall inte bli tillräckligt sval då detta klimat råder vilket 
leder till att inte heller luften kyls ner tillräckligt mycket för att det ska löna sig att 
installera markventilation. 

Under de varma månaderna på året kommer även mycket fukt uppstå i rören via 
kondensation. I de fuktiga rören frodas bakterier, svampar och mögel. Denna fukt är 
väldigt svår att få bort utan att använda sig av en mekanisk avfuktare eller dränera 
rören på ett bra sätt. Om rören är bra dränerade motverkas även grundvattnet att 
infiltreras i rören. För att inte gnagare och insekter ska ta sig in i systemet bör man 
även använda sig av ett filter i luftintaget.10 
       

 ________________________ 

  
     10 - http://www.energysavers.gov/your_home/space_heating_cooling/ 
         index.cfm/mytopic=12460 Access 2010-03-23 
      13 - http://www.sciencedirect.com/ PDF (The cooling and heating potential of an earth tube system in                             
buildings) Kwang Ho Lee , Richard K. Strand (2007) 

Figur 20: Rördiameterns påverkan på temperaturen i röret 
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4. Projekt Daggkåpan i Linköping 

4.1 Bakgrund 
 
Vi har under ett studiebesök på Stångåstaden besökt projektet Daggkåpan i centrala 
Linköping. Stångåstaden har innan detta projekt ingen erfarenhet av marklagda rör för 
ventilation och vill i detta projekt använda sig av detta system. Orsaken till att man 
valde att använda marklagda rör är att den tidigare lösningen, då luften togs direkt 
från uteluften på husets södra sida medförde att luften som togs in blev alldeles för 
varm under sommarmånaderna. Genom att dra ner rören i marken kommer luften 
under dessa månader bli svalare än om de hade tagit den direkt från intaget i väggen. 

Daggkåpan utförs i en partnering entreprenad som innebär att alla aktörer samarbetar 
och tillsammans löser bygguppgifterna.14 

4.2 Förutsättningar 
 
Daggkåpan kommer bestå av 30 lägenheter, ett garage samt ett dagcenter med en total 
ventilerad volym på ca 8750 m3 exklusive garage då detta inte är uppvärmt. Man 
beräknar att innelufttemperaturen kommer vara 22 C och att uppvärmning kommer 
ske via fjärrvärme och radiatorer. Ventilationen kommer bestå av ett från- och 
tilluftssystem med värmeåtervinning där den teoretiska temperaturverkningsgraden 
kommer vara 80 %. Luftomsättningen kommer ligga på 1525 l/s. Den specifika 
energianvändningen för huset ska ligga på 99 kWh/m2 vilket uppfyller kraven från 
BBR på 110 kWh/m2. U-värden samt areor för de olika konstruktionsdelarna 
redovisas i bilaga 1. 

 
4.3 Utförande 
Installationen består av två parallella rör med en längd på 
30 m vardera (För ritning se bilaga 2). Rören går 10 m 
utanför byggnaden för att de resterande 20 m gå under 
grundplattan i garaget. Innan grundplattan göts och det 
första röret lades på plats lade man ut en ledningsbädd 
under rören samt dränerande väggplattor mot den 
längsgående väggen(se figur 21). Man monterade även de 
90  krökar på rören som krävdes för att få dem i rätt 
riktning. Ingen håltagning har krävts då väggen var 
prefabricerad. Man har också monterat en 
gummigenomföring runt hålet för att förhindra att radon 
kommer in genom eventuella ojämnheter vid 
genomföringen. (se figur 22).15 

   ________________________ 
  
    14 - http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=2 Access 2010-04-23 

    15 – Muntlig referens: Lasse Larsson på Åhlin & Ekeroth Bygg 

Figur 21: Rör längs vägg 
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Sedan fylldes rörgraven igen med dränerande material innan man lade på det övre 
röret(se figur 23). Samma procedur följdes upp med det övre röret innan man göt 
betongbjälklaget som skulle ligga över (se figur 24).15 För ritning på rören som lades 
längs väggen, krökarna samt gummigenomföringen se bilaga 3. 

 

  
 

När grundplattan var klar drog man sedan ut rören 10 m från byggnaden där de 
anslöts till intaget som står ute på gården (se figur 25). För ritning på intagsbrunnen se 
bilaga 4. 
  
     ________________________ 
 
      15 - Lasse Larsson Åhlin & Ekeroth Bygg  

Figur 22: Gummigenomföring Figur 23: Det övre röret 

Figur 24: Dränerande material över de båda rören Figur 25: Intagsbrunn 
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4.4 Teknisk lösningar 
Man har använt sig av speciella radontäta rör för att motverka att gasen tränger in i 
rören och vidare in i byggnaden. Detta har medfört att kostnaderna för rördelen blivit 
mycket högre än vad de hade varit om inte radonet funnits i marken. Rören har lagts i 
lutning mot intaget så att kondensen som uppstår i rören rinner mot luftintaget. När 
vattnet kommer till intaget förs det vidare genom två PVC 110 rör från byggnaden (se 
bilaga 4 för ritning).  

För att få in luften i byggnaden använder man sig av en fläkt som ”suger” in luften 
från intaget vidare till värmeväxlaren som sedan fördelar luften ut i byggnaden. 

 

4.5 Installationskostnader 
Här under kommer en redovisning angående kostnaderna för markrörssystemet som 
installerats vid Daggkåpan. Endast kostnader för rörinstallationer samt luftintag 
redovisas. 

 

Benämning Enhet Antal Á-pris Total 
kostnad 

Genomföringsmuff st 2 6000 12000 

90 graders böj 
(600mm) 

st 2 6000 12000 

Ventilationsrör m 36 1060 38200 

Ledningsbädd, 
mm (uppskattad) 

m 18 560 10100 

Tillbyggnad fasad-
brunn 

st 1 108500 108500 

Summa    180800 

 
Kommentar: Kostnaden för ledningsbädden är uppskattad då underlag ej 
fanns för denna del av installationen. Tillbyggnad fasad-brunn består av den 
del som inte ingick i entreprenadssumman. Denna del innehåller kostnader för 
rör, ledningsbädd, schakt, maskin, återfyllningsmaterial, arbetskraft samt 
brunn.  
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4.6 Alternativ installation för Daggkåpan 
En undersökning av energiutbytet vid Daggkåpan i Linköping har gjorts med hjälp av 
programmet PH-luft. De temperaturer som angivits i programmet är hämtade från 
Linköping för 2008. Figur 26 visar energiutbytet vid Daggkåpan med den befintliga 
installationen. Grafen visar skillnaden mellan uteluft och tilluft, samt 
marktemperaturen i Linköping över ett helt år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som alternativ till det nu existerande systemet har rapportskrivarna även testat hur 
energiutbytet skulle bli med ett Tichelmannsystem bestående av 10 stycken 40-meters 
rör med en diameter på 600 mm. Grafen redovisas nedan (se figur 27). I denna 
undersökning bortsågs det från om rören lades under huset eller inte. 

              

 

 
  

Figur 26: Redovisning av temperaturer i rör över ett år med det befintliga 
systemet 

Figur 27: Redovisning av temperaturer i rör över ett år med det alternativa 
systemet 
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5. Resultat 
 

Nedan redovisas resultaten av de frågeställningarna som rapporten grundar sig på. 

 

- Hur fungerar ett marklagt ventilationssystem och hur fungerar det 
som komplement till ett FTX system? 

 
Istället för att ta tilluften till ventilationssystemet via vägg eller tak så grävs 
luftkanaler ner i marken. Luften tas in via ett intag som oftast är installerat någonstans 
på tomten. För att få ner tilluften till värmeväxlaren används antingen en fläkt i huset 
som skapar ett ”sug” eller så använder man sig av en fläkt i intaget som ”trycker” ner 
luften i rören och vidare till värmeväxlaren. När luften passerar genom rören sker ett 
energiutbyte mellan luften och den omgivande marken. Marktemperaturen i Sverige 
håller en temperatur mellan 9 till 11 grader Celsius beroende på årstid. Denna jämna 
temperaturnivå utnyttjas till att antingen vid kalla vinterdagar värma tilluften och vid 
varma sommardagar kyla den. 
Detta system fungerar bra som komplement till FTX-systemet då det är lätt att 
installera, inte har några mekaniska delar med undantag för fläkten samt att det inte 
kräver några speciella egenskaper hos värmeväxlaren.   

 

- Vilka faktorer påverkar prestandan? 
 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar prestandan för ett marklagt 
ventilationssystem. De främsta faktorerna är rörens diameter, längd, 
grundläggningsdjup samt luftens hastighet i rören och dess påverkan redovisas nedan. 

 

Grundläggningsdjup 
Markens temperatur varierar beroende på hur långt ner man mäter. Den största 
temperaturökningen sker mellan 2 till 6 meter enligt vår undersökning (se figur 16) 
och därmed är det lämpligast att lägga rören inom detta intervall. Det optimala hade 
varit att lägga rören så djupt som möjligt, dock är inte detta ekonomiskt försvarbart. 

Vid val av grundläggningsdjup bör tjäldjup beaktas. Djupa ledningsgravar ökar risken 
för ras vilket leder till att spontning krävs vid installation. 
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Längd 
Enligt Kwang Ho Lees och Richard K. Strands studie från USA för kylning av tilluft i 
mark, kan man utläsa att det mellan 10 till 30 meter kyler som effektivast (se figur 
17). Enligt vår undersökning för värmning ser vi dock att det sker en konstant ökning 
av energiutbytet ju längre rör man lägger (se fig 18a och 18 b).   

I figur 18b har diametern ökats från 300 mm till 600 mm och grundläggningsdjupet 
lagts på 3 m i stället för 2.13m vilket är förutsättningarna för Daggkåpan. Gör man en 
jämförelse mellan figur 18 a och figur 18 b kan vi se att faktorer så som diametern 
och grundläggningsdjupet inte verkar spela någon större roll i energiutbytet. 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att desto längre rör man lägger, desto större 
energiutbyte. Längden på rören tillsammans med rätt flöde gör att luften under en 
längre tid gör ett energiutbyte med den omgivande marken. Längre rör medför dock 
ett större tryckfall och därmed krävs effektivare fläktar. Det som krävs för att kunna 
lägga långa rör är utrymme, vilket kan vara ett problem i många fall. En lösning för 
detta är att lägga rören enligt Tichelmann-layouten, ett system som kan läggas under 
byggnaden vilket medför att lite utrymme krävs. Det negativa med detta system är att 
fel som uppkommer är svåra att åtgärda om det installeras under huset. Dock kan 
detta problem uppstå även uppstå vid användning av direct pipe-layouten. Ett exempel 
på det är Daggkåpan där mer än hälften av längden på rören ligger under 
betongplattan. 

 

Luftflöde 
Ett lågt luftflöde medför att luften under en längre tid hinner kylas eller värmas. Det 
optimala hade varit att ha ett så lågt luftflöde som möjligt. Dock dimensioneras flödet 
utefter byggnadens luftomsättning och dess krav för att få en bra inomhusmiljö. Enligt 
grafen vi fick ut med hjälp av PH-luft och Excel ser man att energiutbytet påverkas 
mindre om luftflödet ändras från 2500 till 2700 än om man ändrar från 1500 till 1700 
(se figur 19). Slutsatsen vi kan dra av detta är att man får mindre energiutbyte desto 
större luftflöde man har i rören. 

 

Diameter 
Enligt U.S Department of Energy ska den optimala rördiametern för ett marklagt 
ventilationssystem ligga mellan 200 till 300 mm.  

En egen undersökning med temperaturer för Linköping gjordes med hjälp av 
programmet PH-Luft. Resultatet av denna visar att energiutbytet är som störst mellan 
100 till 300 mm(se figur 20).  Då rördiamatern dimensioneras efter hur stor 
luftomsättning som krävs i byggnaden, är det svårt att välja dimension efter var 
energiutbytet är som störst. Ett exempel på detta kan man se i rapportskrivarnas 
undersökning av Daggkåpan i Linköping där ett flödesbehov på 1525 l/s resulterade i 
två dimensionerade rör på 600 mm vardera. Detta var inte optimalt, men dock krävdes 
detta för att kunna transportera den luftmängd som krävdes. 
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- Är förvärmning av tilluften via markrör lönsamt ur ett ekonomiskt 
perspektiv? 

 
En undersökning för Daggkåpan om huruvida systemet är ekonomiskt försvarbart har 
gjorts. Metoden som använts är avbetalningsmetoden (även kallad pay off metoden). 
Avbetalningstiden är i denna undersökning satt till 50 år. Då längden är den faktor 
som påverkar energiutbytet mest har rapportskrivarna valt att undersöka vid hur 
många meter rör det inte längre är ekonomiskt försvarbart att installera detta system. 
Jämförelsen har gjorts mellan fjärrvärme och direktel. Elpriserna som använts är 
hämtade från E-ons prislista från 2010 där priset för fjärrvärme var 0.58 kr/kWh och 
priset för direktel var 0.98 kr/kWh 

 

Den raka linjen i grafen (se figur 28) visar hur kostnaderna för rören ökar konstant 
beroende på rörlängd. Den avtagande linjen visar hur mycket energi, och därmed 
pengar man tjänar beroende på hur långt röret är. Som man kan läsa ut av grafen 
spelar det ingen roll hur långt rör man väljer att använda sig av. Linjen som visar 
sparade pengar ligger konstant under den raka linjen vilket betyder att installationen 
aldrig blir lönsam. 

 

 

 

 

 

Figur 28: Lönsamhetskurva med fjärrvärme beroende på längd 
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För direktel kan man se att systemet är lönsamt fram till cirka 210 meter där de båda 
linjerna korsas och man efter det inte tjänar tillräckligt mycket energi per meter (se 
figur 29). Man kan även se att en längd på cirka 100 meter är den som lönar sig mest i 
förhållande till kostnader för rören. 

 

 
 
 

  

Figur 29: Lönsamhetskurva med direkt el beroende på längd 
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6. Slutsats och diskussion 
 
I detta kapitel resonerar rapportskrivarna om det resultat som de fram till detta kapitel 
samt drar slutsatser med resultatet som grund. 
 

Vi har under en längre tid försökt hitta svenska skriftliga källor utan framgång. De 
fakta som har hittats har främst kommit från USA men även England. Att vi inte hittat 
svenska källor kan bero på att marklagda ventilationssystem inte är så vanligt i 
Sverige. Anledningen till detta kan vara de låga energipriserna samt det utbredda nätet 
av fjärrvärme. Dessa faktorer leder enligt våra undersökningar till att det inte blir 
lönsamt att installera systemet.  

För Daggkåpan i Linköping är kanske inte marklagda rör det bästa alternativet då det 
ligger i ett fjärrvärmeområde. Då passivhus blir allt vanligare kan detta dock vara ett 
bra alternativ då man använder sig av direktel som är en dyrare strömkälla än 
fjärrvärme men har dock en billigare installationskostnad. Anledningen till att man 
använder sig av direktel är att passivhus inte har så pass stort behov av 
uppvärmningsenergi. Det marklagda ventilationssystemet skulle då även fungera som 
ett bra komplement till FTX systemet som även det ofta används i passivhus.  

Resultaten vi fått fram är förmodligen inte helt exakta då brist på information har lett 
till att vi har fått bortse från vissa faktorer så som:  

 
• Värmeöverföringskoefficienten för rören. 
• Om rören ligger under huset och därmed värms av huset. 
• Vi har fått räkna på ett rör då programmet inte klarar av att räkna på två 

stycken. 
• Jordtypen vi valt i programmet stämmer kanske inte överens med den vid 

Daggkåpan. 
• Temperaturerna för Linköping var först angivna i tretimmarsintervall och har 

efter det interpolerats för att kunna användas i programmet. 
• Installationskostnaden för den del som inte var planerad i entreprenaden har 

uppskattats vilket kan leda till att siffran inte är korrekt, dock anser vi att den 
är rimlig. 

 

Resultaten är troligen bättre i verkligheten än vad våra resultat visar, vilket vi grundar 
på att vi varit tvungna att bara räkna på ett rör samt ett halverat flöde. 

Det marklagda ventilationssystemet på Daggkåpan är inte från början utformat för att 
det ska tjäna energi genom energiutbytet som sker i rören. Ventilationssystemet blev 
mer en lösning på det planerade systemet som inte fungerade som de hade tänkt sig 
eftersom tilluften blev för varm. Daggkåpans ventilationssystem är i skrivande stund 
så gott som klart. 
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Vi har undersökt hur de skulle kunna gjort för att få ett större energiutbyte. Detta i 
form av ett Tichelmannsystem som läggs under huset. Vid användning av det nämnda 
systemet tror vi flera fördelar gentemot det befintliga systemet skulle uppkomma. 
Dessa är: 

• Längre rörlängder kan användas vilket resulterar i större energiutbyte. 
• Hela systemet kan läggas under huset vilket sparar plats. 
• Installation under huset leder även till att byggnaden värmer marken och i sin 

tur även rören. 
• Mindre schaktmassor krävs då rören i stort sett kan läggas i det befintliga 

husschaktet. 
• Detta system fungerar även bra med det stora luftflödet som krävs. 

 

Vi ser även enligt graferna i figur 26 och 27 som vi fått med hjälp av PH-luft att ett 
Tichelmannsystem ökar energiutbytet markant gentemot det befintliga systemet. 

För Daggkåpan var inte systemet det bästa för att få ner temperaturen då man inte har 
utformat systemet på ett optimalt sätt för att få ut maximal prestanda.  

Det finns en rad olika faktorer som påverkar energiöverföringen mellan marken och 
luften i rören. Den faktor som vi genom vår undersökning ser påverkar mest är 
längden. Denna faktor kan ses som relativt lätt att ändra på om man inte uppnår sitt 
förväntade resultat. Det enda som krävs då längden ökar är utrymme samt eventuellt 
en effektivare fläkt. Andra faktorer så som diameter och luftflöde är mer bestämda 
utifrån byggnadens dimensioner och krav. 

 

Vid bestämning av grundläggningsdjup ser vi att kostnaderna blir för stora i 
proportion med hur mycket energi man tjänar. Vi djupa ledningsgravar ökar även 
risken för ras vilket leder till att man måste sponta. Även detta medför en stor kostnad 
vilket kan ses som ännu en orsak till att inte lägga rören på ett orimligt djup. 

 
Utifrån vårat resultat angående diameter så ligger den optimala på 100  till 300 mm. 
Då vi ändrade flödet till 45 l/s vilket är normalt för en villa fick vi med hjälp av 
formeln nedan ut att den optimala lufthastigheten är 1,03 m/s. 

 (där v, är hastigheten, q, luftflödet och a, arean)  
 
Med hjälp av detta skapade vi en graf (se figur 29.) så att man snabbt kan se vilken 
diameter som är optimal för respektive flöde. Ur grafen går det till exempel utläsa att 
för en villa med luftflödet 45 l/s får man en erforderlig diameter på ca 240mm. 
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6.1 Framtiden för marklagda ventilationsrör 
Så är då detta en framtida installationsstandard? Som vi ser det är tiden inte inne ännu. 
Detta beror främst på att kunskapen och intresset för marklagda ventilationsrör i 
Sverige saknas. Orsaken till att kunskapen och intresset är lågt kan bero på det är 
väldigt svårt att få systemet att fungera bra i det rådande klimatet som råder i landet. 
Exempelvis kan det vara mer lönsamt att använda sig av marklagda ventilationsrör i 
ett land där temperaturen är konstant högre eller lägre än marktemperaturen. Dock ser 
vi att det i framtiden med en större marknad för passivhus samt ett högre energipris 
kan löna sig med detta system. Utifrån vår studie så anser vi att det i nuläget går att 
tjäna energi med detta system . En pay off tid på 50 år gör att vi ser installationen som 
lönsam för passivhus och i framtiden även för vanliga byggnader. 

 
  

Figur 30: Erfoderlig diameter beroednde på luftflödet vid en konstant hastighet på 1,03 m/s 
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7. Förslag till fortsatt arbete 
 

Då vi under en kortare period på 10 veckor studerat detta ämne har vi allt eftersom 
märkt att vår tid inte räckt till för att få ut ett så korrekt resultat som möjligt. I 
undersökningen har vi bortsett från vissa faktorer som spelar in på energiutbytet och 
om vi skulle arbetat vidare med denna undersökning skulle vi använt oss av dessa 
faktorer för att få så exakt resultat som möjligt.  

I rapporten har Daggkåpan i Linköping använts som underlag för våra beräkningar. 
Systemet i Daggkåpan var redan byggt när vi var där och markrören var inte heller 
projekterade för att få ett så stort energiutbyte som möjligt. Det skulle vara intressant 
att använda sig av ett projekt som optimerat sitt system för att få bra resultat. I detta 
projekt skulle även egna geotekniska undersökningar samt temperaturmätningar 
kunna göras. 

Vi ser beräkning av temperaturer genom ett datorprogram som ett bra alternativ, dock 
skulle vi velat använda oss av ett mer komplett program istället för PH-luft. Företaget 
REHAU har ett program för detta och vi har försökt att få tag på programmet utan 
framgång. 

De frågor som inte tas upp i rapporten som skulle vara intressanta att undersöka vid 
en noggrannare studie skulle kunna vara: 

 

• Är en installation av detta system bra ur ett miljövänligt perspektiv? 
• I vilket typ av klimat lämpar sig marklagda ventilationsrör bäst? 
• Hur mycket extra energi tjänas på att lägga rören under huset? 
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