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Sammanfattning 
 

Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete vid Karlstads universitet våren 

2006. Arbetets storlek är 20 poäng varav 5 poäng utgörs av en litteraturstudie. 

 

Examensarbetet har gjorts i samarbete med Pöyry. Uppdragsbeskrivningen var att 

klimatanpassa en mjukpappersfabrik i ökenlandskap. Både för att tillgodose befintliga 

energibehov och om möjligt minska dem. 

 

Fabriken har ett behov av produktionsånga. Solen kan användas för att producera ånga. Den 

metod som används då är att fånga upp solstrålningen i en stor area och leda den till en 

mottagare i en liten punkt. På detta sätt kan höga temperaturer uppnås och ånga kan 

framställas. Den typ av solfångare som är användbara för dessa behov kallas ”medium 

temperature solar trough”. Detta är en typ av kupade solfångare som kan röra sig i en riktning 

och fånga upp solens strålning. 

 

För att ge en behaglig arbetstemperatur är fabriken även i behov av komfortkyla. De kalla 

nätter som kan råda i ökenklimat kan användas för att kyla fabriken. Ett system med 

kylbafflar som monteras i fabrikens tak för att kyla fabriken dagtid används. I kylbafflarna 

cirkuleras kallt vatten som kylmedium. Detta vatten värms upp under dagen och måste då 

kylas nattetid. Vattnet kyls i vattenslingor på taket för att sedan under dagtid lagras i marken 

innan användning. 

 

I ökenlandskapen så är den passiva uppvärmningen ett problem då det är en stark solintensitet 

dagtid. Om fabriken delvis skulle grävas ner så kan en viss del av den passiva uppvärmningen 

undvikas. Problemet blir att bli av med den värme som alstras inne i fabriken. En väl utbyggd 

ventilation skulle krävas i fabriken för att inte stänga inne denna värme.
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Abstract 
 

This report is the documentation of a final project at the Karlstad university during the spring 

of 2006. The project consists of 20 credits where 5 credits are a literature study. 

 

The project was accomplished in cooperation with Pöyry. The assignment was to adapt a 

tissue factory to desert climate and in doing that provide the energy needed to operate and if 

possible reduce the need of the same. 

 

The factory has a need for steam in the production. The sun can be used to produce steam. 

The method used would be gathering sunrays from a big area and concentrating them in a 

small spot, a receiver. Thus high temperatures could be reached and steam produced. The 

solar collector that would be used is called “medium temperature solar trough”. It’s at type of 

solar collector that can move in one axis to catch the sunrays. 

 

To obtain an agreeable working environment in the factory there is a need for comfort 

cooling. The cold nights that are prevalent in desert areas can be used to cool the factory. A 

system with chilled beams installed in the ceiling of the factory will be used. The chilled 

beams contain circulating cool water. The cool water is heated while circulating during the 

day and thus has to be chilled during nighttime. The water is chilled in pipes on the roof 

during the night and then stored underground until used during daytime. 

 

The passive warming of buildings is a problem in desert areas when there is high sun intensity 

during the days. If the factory were to be built partially underground parts of the passive 

warming could be avoided. There is still a problem with the heat being generated in the 

factory. A well built ventilation system would need to be constructed to not lock this heat in.
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1. Inledning 
Denna rapport är dokumentationen av ett 20 poängs examensarbete utfört på Innovations- och 

designingenjörsprogrammet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid Karlstads 

universitet. Examensarbetets 20 poäng är uppdelade med 15 poäng på själva arbetet och 5 

poäng i en fördjupning bestående av en litteraturstudie inom ämnet. Examensarbetet skall 

ligga inom området för innovation och design och resultatet förväntas bli en akademisk 

rapport samt en muntlig slutredovisning. Projektresultatetet förväntas bli förslag på metoder 

för energibesparingar in en fabrik i ökenmiljö. Projektet har utförts i samarbete med Pöyry. 

Handledare för projektet har från Karlstads universitets sida varit Monica Jakobsson. Från 

Pöyrys sida har handledarna varit Ulf Carlstedt och Christer Gustavsson. Examinator av 

examensarbetet är Lennart Wihk. 

 

1.1 Bakgrund 
Mjukpapper (tissue) säljs ofta i form av toalettpapper, servetter, näsdukar osv. Den typen av 

produkter är väldigt skrymmande att frakta då de innehåller mycket luft. Det är därför 

effektivt att bygga mjukpappersfabriker nära kunderna och sedan transportera dit 

pappersmassan från områden där råvaran finns. Vid tillverkning av mjukpapper krävs förutom 

pappersmassan även värme, vatten och kyla. I ökenklimat är vatten, och till viss del även 

kyla, en bristvara samtidigt som lågvärd värme finns i överflöd. Vattnet smutsas under 

processen och måste renas innan det kan släppas ut igen. Uppgiftsbeskrivningen lyder som 

följer: 

 

”Uppgiften består av att utvärdera olika tekniker för energi- och vattenförsörjning för 

mjukpapperstillverkning i ökenliknande klimat. Vidare att på ett innovativt sätt föreslå 

praktisk utformning och installation av tillämplig utrustning med beaktande av kostnad och 

estetik.”  

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge fördjupade kunskaper och erfarenheter i planering och 

genomförande av utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att ta reda på hur de energibehov 

som finns hos en mjukpappersanläggning i ökenklimat kan minskas genom att utnyttja 

klimatet. Detta genom att på ett självständigt sätt tillämpa de från utbildningen vunna 

kunskaperna. 

 

1.3 Mål 
Målet med projektet är att kunna presentera koncept och förslag på lösningar för att minska 

eller alternativt tillgodose energibehovet i mjukpappersanläggningarna. En akademisk rapport 

skall även produceras innehållande arbetsmetodik, designprocess, teori och resultat. Idéerna 

skall även presenteras grafiskt. 

 

1.4 Avgränsningar 
Deadline för projektet är satt till den 26:e maj. I slutet av litteraturstudien beslöts att 

vattenrening eller vattenförsörjning inte skulle undersökas i detta projekt. Under projektets 

gång har avgränsningar måst göras. Detta förhållningssätt hör till vanligheterna i samband 

med projektarbete enligt den s.k. designprocessen. 
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1.5 Rapportens upplägg 
Rapporten inleds med en teoridel som inte behöver vara nödvändig för att förstå resterande 

innehåll i rapporten men som kan vara bra att läsa som en orientering inom området. Därpå 

följer en beskrivning av arbetsmetoder och arbetsgång. Sedan presenteras de olika koncept 

som framkommit under projektet följt av resultat. Därefter följer diskussionen, slutsatser och 

sist referenser. Alla bilder i rapporten är egna såvida inte annan källa anges. 
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2 Teori 
Arbetets teoridel bestod i en fem poängs litteraturstudie med inriktning mot värmepumpar 

och solenergi. 

 

2.1 Värmepumpar 
 

En värmepump använder sig av ett flytande medium för att transportera värme från ett ställe 

till ett annat med hjälp av ett system bestående av en pump, rör och ventiler. Ofta handlar det 

om att utvinna lågvärd energi som finns i t.ex. vattendrag, spillvärme eller marken till en 

byggnad för att värma upp densamma. När detta sker så ”koncentreras” värmen och högre 

temperaturer uppnås och energin får ett användningsområde. Värmepumpar börjar bli allt 

vanligare i villor. En värmepump väl anpassad till byggnaden kan sänka energikostnaden för 

en fastighetsägare med hälften eller i vissa fall ända upp till två tredjedelar. Värmepumpar får 

ibland kritik för att de förbrukar en smutsig el (från t.ex. olje- eller kolkraftverk), det är fel av 

två anledningar: för det första kan elen lika gärna vara producerad av vind eller solkraft och 

för det andra så finns det typer av värmepumpar som inte använder el över huvud taget. För 

en villaägare är största fördelen att uppvärmningskostnaderna blir mycket lägre vilket gör att 

även om värmepumpen drar elektricitet så kan den totala elförbrukningen minska. Industriella 

värmepumpar används ofta till att skapa ånga, hetvatten eller för att kyla system och 

byggnader. På samma sätt kan värmepumpar appliceras i industrin för att lösa olika behov av 

både värme och kylning och dessutom minska energiförbrukning. 

 

En industriell värmepump brukar betraktas som en värmepump som hämtar värme från 

industriell sekundärvärme, som kan finnas i t.ex. avloppsvatten eller överbliven processånga, 

och som levererar värmen tillbaka industrins processer eller byggnader eller lämnar värme till 

fjärrvärme. Fördelarna med industriella värmepumpar är många: hög värmefaktor, lång årlig 

drifttid, låga investeringskostnader i förhållande till producerad energi och bra utnyttjande av 

spillvärme.  

 

Orsaker till att värmepumpar inte används mer frekvent i industrin är bl.a. att det finns få 

experiment- och demonstrationsanläggningar, osäkerhet om driftsäkerhet, brist på bra 

hårdvara för vissa tillämpningar, brist på kunskapskombinationen 

processteknik/värmepumpar och bristande kunskap om processintegration av värmepumpar. 

Vidare är det ett problem att det i dagsläget inte finns något arbetsmedium som klarar 

kondenseringstemperaturer över 120°C som är redo att användas i industriell skala. 

 

Möjliga värmekällor i en pappersindustri som kan utnyttjas av en värmepump är bl.a. våtluft 

från pappersmaskinernas torkdelar, rökgaskondensering, och avloppsvatten, men dess kvalitet 

är beroende av temperatur, flöde och energiinnehåll. Är temperaturen på värmekällan för låg 

blir det inte ekonomiskt försvarbart att utnyttja den för värmepumpning.
1

                                                 
1
 Frank, Åsblad och Berntsson 1998. 
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2.2 Kompressorvärmepumpar 
Kompressorvärmepumpen är den vanligaste värmepumpstypen idag. Värmepumpen har fyra 

olika delar (se figur 1), förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil 

sammanbundna i ett slutet system fyllt med ett köldmedium. I förångaren är trycket så lågt att 

köldmediets kokpunkt hamnar under värmekällans temperatur. Det får till följd att 

köldmediet kokar och övergår till ånga.  

 

Kompressorn komprimerar ångan och pumpar in den i kondensorn, vid det laget har ångan så 

högt tryck att den övergår till vätskeform. Därefter passerar vätskan strypventilen på väg 

tillbaka till förångaren så att trycket sänks igen. Därefter upprepas proceduren.  

 

När en vätska övergår till ånga krävs mycket energi, köldmediet tar den energin   

från förångarens omgivning.  

 

När en ånga övergår till vätska avges mycket energi och det är den energin som avges i 

kondensorn. Däremellan har högvärdig energi (oftast elenergi) tillförts i kompressorn. 

Energin som tas upp i förångaren kommer oftast från spillvärme, ett vattendrag eller liknande 

som gör att den kan betraktas som gratis eller åtminstone väldigt billig. Det gör att ett 

värmepumpssystem blir väldigt energiekonomiskt då väldigt lite högvärdig energi krävs i 

förhållande till den energi systemet avger. En kompressorvärmepump avger värme vid ca 

120°C.
2
 

 

 
                               Figur1. Kompressorvärmempump (se bilaga 01 för förstoring) 
 

 

2.3 Värmedrivna värmepumpar 
Bland värmedrivna värmepumpar räknar man in absorptionspumpar och mekaniska pumpar 

drivna av t.ex. en gasmotor men exkluderar pumpar som drivs av elektricitet. Det finns ett par 

andra pumptyper som är värmedrivna men de har ingen kommersiell utbredning och nämns 

därför inte här. En nackdel med värmedrivna pumpar är att installationskostnaden oftast är 

högre för dem än för elektriska värmepumpar. Värmedrivna pumpar tjänar dock ofta igen de 

högre installationskostnaderna. Ett exempel är tryckeriet Heliographia i Cheseaux-sur-

                                                 
2
 Energifaktaboken 2004 
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Lausanne där en absorptionspump används för att kyla tryckpressarna och luftkonditionera 

byggnaderna. De höjda installationskostnaderna där tjänades in på ungefär tre år.
3
 

 

2.3.1 Absorptionspumpar 

En absorptionsvärmepump fungerar på så sätt att vatten går från vätska till ånga i en 

förångare med hjälp av värme och lågt tryck (se figur 2). Ångan förs till en absorbator där den 

tas upp av köldmediet och avger värme. Tack vare att köldmediet är flytande krävs det en 

relativt liten pump för att pumpa 

det till ett högre tryck då en 

vätska är lättare att komprimera 

än en gas. Köldmediet pumpas 

till en kokare där det hettas upp 

av t.ex. spillvärme eller 

överbliven processånga så att 

vattnet förångas. Köldmediet 

pumpas sedan tillbaka till 

absorbatorn via en värmeväxlare 

som släpper värmen till 

köldmediet på väg till kokaren. 

Vattenångan fortsätter till 

kondensorn där det övergår till 

vätska igen och släpper ifrån sig 

energi till det medium som skall värmas. 
 Figur2, Absorptionsvärmepump (se bilaga 02 för förstoring) 

 

En av de absolut största fördelarna med absorptionspumpar är miljöaspekten, i dem används 

inte de miljöfarliga köldmedium CFC och HCFC (freoner) som bryter ner ozonlagret. Istället 

används ofta en blandning av vatten och litiumbromid, men även varianter med ammoniak 

och vatten förekommer. 

 

Kompressionen i absorptionspumpar sker med hjälp av värme istället för med en mekanisk 

eller elektrisk kompressor det gör att en absorptionspump utsätts för mycket mindre slitage 

och därför mer sällan går sönder. I USA finns flera system, bl.a. på universitet, som har varit i 

drift i 30 år.
4
 

 

Användningsområdet för absorptionspumpar är idag ofta stora kylda lagerbyggnader, 

livsmedelsindustrin, vanlig luftkonditionering samt även för att värma byggnader. 

Huvudområdet i dagsläget för absorptionspumpar är dock ändå att kyla byggnader.
5
 

 

I dagsläget kan hetvatten levereras från en absorptionsvärmepump med en temperatur på 

uppemot 100°C. Maximalt temperaturlyft ligger på ungefär 65°C och värmefaktorn på 1,2-

1,5. I framtiden tror forskare att absorptionsvärmepumpar skall kunna leverera värme 

uppemot 260°C.
6
 

 

                                                 
3
 IEA Heat Pump Centre newsletter 1997 

4
 Energiboken 2004 

5
 Olsson, Hansson, Egard och Bärring 2003 

6
 IEA Heat Pump Centre, Web 2006  
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2.3.2 En- och tvåstegs absorptionsvärmepumpar 

Enstegs absorptionsvärmepumpar är den typ som ovan beskrivits. En tvåstegs 

absorptionsvärmepump skiljer sig dock lite genom att den har ytterligare en kondensor och 

kokare. Det ger en tvåstegs absorptionsvärmepump två trycknivåer, en lågtrycksnivå och en 

högtrycksnivå. Värmen som avges i högtryckskondensorn kan sedan återanvändas i 

lågtryckskokaren, vilket gör att en tvåstegs absorptionsvärmepump blir effektivare än en 

enstegs absorptionsvärmepump. Dock kräver en tvåstegs absorptionsvärmepump en högre 

temperatur på drivvärmen än en enstegs absorptionsvärmepump. Vidare är en tvåstegs 

absorptionsvärmepump mer avancerad då den kräver fler värmeväxlare och pumpar än en 

enstegs vilket gör att den kan bli dyrare. Kyls överskottsvärmen bort med kyltorn krävs en 

mindre kyltornskapacitet för en tvåstegs absorptionsvärmepump än för en enstegs 

absoptionsvärmepump i och med att en tvåstegs är effektivare. Detta gör att systemen som 

helhet ofta hamnar på samma prisnivå vid jämförelse.
7
 

 

2.4 Gasdrivna värmepumpar 
I vissa delar av världen är det en stor prisskillnad mellan kostnaden för elektrisk energi och 

energi från naturgas. Ofta kan elektriciteten vara mellan två och fyra gånger så dyr som 

samma mängd energi från gas. I regioner som är varma och där mycket kylning krävs skjuter 

ofta elektricitetspriserna i höjden på sommaren då det är som varmast eftersom det då går åt 

väldigt mycket elektricitet till luftkonditionering. Priserna höjs då för att minska efterfrågan 

och på så sätt få elen att räcka till. För gas är det tvärt om, gaspriserna sjunker ofta under de 

varma perioderna då den inte behövs i t.ex. gasdrivna värmesystem. Gasdrivna värmepumpar 

kan då vara en lösning på problemet.
8
 

 

Det finns två huvudtyper av gasdrivna värmepumpar, kompressorvärmepumpar samt 

absorptionsvärmepumpar. En gasdriven kompressorvärmepump fungerar på i stort sett samma 

sätt som en eldriven kompressorvärmepump. Den stora skillnaden är på vilket sätt 

kompressorn drivs. Istället för en elmotor används här en förbränningsmotor. Det finns två 

motoralternativ, antingen en stirlingmotor eller en ottomotor. De båda har en mekanisk 

verkningsgrad på 35 % respektive 38 %. Ottomotorer är den typ av motorer som vanligen 

används i bilar. I dessa sker förbränningen i cylinderrummet och stötvis vilket får till följd att 

föroreningar blir kvar i motorn vilken får ganska omfattande underhållskrav. En stirlingmotor 

jobbar helt slutet, ingen nedsmutsning sker inuti och belastningen på den är mindre än på en 

ottomotor. Inköpspriset på stirlingmotorer är dock högre än på ottomotorer vilket har gjort att 

ottomotorn har fått en större kommersiell spridning. 

 

Gasdrivna absorptionsvärmepumpar fungerar på samma sätt som andra absorptions-

värmepumpar. Den enda skillnaden är att den drivande värmen i detta fall kommer från 

eldning av gas i en brännare istället för att komma från spillvatten eller avgaser.
9
 

 

Gasdrivna kompressorvärmepumpar är dock svåra att bygga lika hållbara som 

absorptionspumpar eftersom de har motorer som kräver underhåll och skötsel och slits precis 

som alla andra motorer. Gasdrivna kompressorvärmepumpar måste dessutom ofta ljudisoleras 

pga. av buller från motorn
10

. 

                                                 
7
 Rydstrand mfl 2004 

8
 IEA Heat Pump Centre newsletter 1997 

9
 Lindkvist Anders 1997 

10
 IEA Heat Pump Centre newsletter 1997 
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2.5 Solceller
11

 
I dagens samhälle börjar det råda brist på fossila bränslen och växthuseffekten får allt större 

konsekvenser. Därför finns det ett behov av att utveckla alternativa energikällor, en sådan 

energikälla är solel och solvärme.  

 

Oljekriser och kärnkraftverks katastrofer har lett till att det har satsats mer pengar på att 

utveckla solceller. Solceller har fungerat under en längre tid men börjar först nu bli mer 

kommersiellt lönsamt. Detta är tack vare högre verkningsgrader och nya 

tillverkningsmetoder. Som det ser ut i dagsläget så finns det solceller med mycket hög 

verkningsgrad men de används i dagsläget bara inom rymdindustrin p.g.a. det höga 

tillverkningspriset. 

 

2.5.1 Grundtekniken
12

 

Solen verkar som en förnyelsebar energikälla. Kan bara en liten del av den energi som 

kommer in från solen och når jorden tas till vara på så är det bra. Hur stark intensitet det är på 

solstrålningen beror på årstid, klimat och geografiskt läge. De områden där det finns 

möjlighet att fånga upp mest energi är områdena runt ekvatorn. Ett område som Egypten har 

t.ex. 3451 soltimmar medan Sverige bara har runt 1000. 

 

Cellerna är gjorda av ett tunt kiselskikt och ett mönstrat metallskikt som delvis täcker den 

sida som blir utsatt för solljuset. Solljuset gör att det skapas elektrisk spänning mellan dessa 

plattor vilket gör att cellen kan liknas vid ett batteri. Cellerna säljs nästan alltid 

sammankopplade i en solcellsmodul. Ytterst kommer en glasskiva som har som 

huvudfunktion att skydda cellen. 

 

Kisel är en halvledare och strävar efter att sätta sig snyggt och prydligt så att varje kiselatom 

omger sig av fyra andra atomer. När alla elektroner är i fasta bindningar så fungerar den som 

en isolator. Men när det kommer en energifylld foton från solen så kan dessa bindningar 

brytas upp och en elektron kan röra sig fritt i kislet. Detta bidrar till ett flöde av elström. När 

bindningarna väl är brutna så fungerar kisel som en ledare. 

 

Kisel kan dopas genom att orenheter tillförs i det. Två av sådana orenheter är bor och fosfor. 

När fosfor (P) tillsätts så blir det gott om obundna och fria elektroner. Denna typ kallas 

material av negativ typ. Tillsätts bor (B) så är det ett material av positiv typ. Dessa två typer 

kopplas sedan samman och man får grundprincipen för en solcell med pn –övergång. Pn- 

övergång är att elektronerna förflyttar sig mellan den negativa sidan och den positiva. 

 

Kostnaden för solceller sjönk enormt när den nya tunnfilmsprincipen kom. Den går ut på att 

ett tunt lager med fotoaktiva halvledare läggs på ett täckskikt. Detta täckskikt är oftast en 

glasskiva. Denna nya metod minskar dels materialåtgången dels går det att göra moduler av 

större dimension. 

 

Ytan på solcellerna behandlas på kemisk väg. Anledningen är att uppnå ett pyramidformat 

mönster över cellen. Detta minskar reflektionerna ifrån solljuset. När solljuset träffar en sida 

av en pyramid så styrs det ner i cellen. 
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2.5.2 Amorf Silikon 

Amorf sillikon absorberar solstrålningen upp till 40 gånger mer än enkel kristallin silikon. 

Detta leder till att man kan göra filmen väldigt tunn. I amorf silikon så finns det fria 

bindningar där atomen saknar någon att binda sig till. Detta bidrar inte till elektricitet då 

elektronerna sätter sig i de fria hålen. Ett sådant material är inte lämpligt för elektriska 

komponenter. Därför tillsätts väte i det amorfa silikonet. Vätet tar då vissa av de fria 

bindningarna vilket medför att elektronerna kan vandra genom det amorfa silikonet. 

 

Silikonet dopas sedan så ett positivt och ett negativt lager uppstår. Mellan de lagren finns det 

ett inneboende lager där fria elektroner genereras.
14

 Se figur 3. 

 

 

Figur3, Amorf Silikon.  

 

2.5.3 Enkel kristallin silikon 

Detta är den typ av solcell som har störst marknadsandel på den kommersiella marknaden i 

dagsläget. Anledningen till det är ekonomiska skäl samt att den har någorlunda hög 

verkningsgrad. Verkningsgraden ligger i den kommersiella sektorn runt 16-17 procent. 

 

2.5.4 Optimal solcell 

Forskare har funnit metoder som skulle kunna fånga upp nästan hela solljusets spektrum. 

Detta skulle kunna öka verkningsgraden radikalt på solcellstekniken.
15

 Kommersiellt är den 

ointressant för industrin i dagsläget då tekniken fortfarande är i startskedet.  
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2.6 Solvärme 
 
2.6.1 Solvärme med paraboltekniken 

Denna teknik bygger på att ett antal speglar placeras på 

ett sådant sätt att de transporterar strålningen från solen 

till en och samma punkt (figur 4). I denna punkt sitter 

det en mottagare och samlar upp solstrålarna. Med 

denna metod går det att använda sig av någorlunda 

billiga material i speglarna och ändå nå en hög 

kostnadseffektiv nivå.  

 Figur4, Paraboltekniken  

Tekniken kan kompletteras med funktionen att parabolen kan röra sig. Med detta 

komplement så kan den följa solen under dagen och på så sätt hålla effektiviteten på en så 

hög nivå som möjligt. Rörligheten kan antingen vara enaxlig eller tvåaxlig.
16

  

  

2.6.2 Solen som hjälpmedel för ånggenerering 

Fabriken behöver mättad ånga till ett tryck av 15 bar. För att få ett sådant tryck så krävs det en 

temperatur av cirka 180°C
17

.  

 

Plana solfångare har svårt att komma upp i de temperaturer som krävs. Därför är kupade 

solfångare ett alternativ. Dessa solfångare finns i många olika utformningar med varierade 

temperaturnivåer. En sak som skiljer de åt är att vissa rör sig i en eller två axlar och kan på så 

sätt följa solen och öka energiupptagningen. 

 

2.6.3 Paraboltekniken 

Ett samarbete mellan Wizard Solar Power Technology och 

Australian National University har lett till en teknik där ånga 

produceras med hjälp av en solcellsparabol. Parabolen är formad 

som en hexagon och har medelradien 22 meter med en area på 400 

kvadratmeter (figur 5). På Ben Gurion University i Israel används 

den för att producera 500°C ånga med ett tryck på 4,5 MPa. Ångan 

genereras genom att parabolen driver en ångproducerande 

kolvmotor. 

 

Denna typ av solfångare genererar högre temperaturer och har en 

högre effektivitet än de plana solfångarna. Den stora tallriken är 

ganska enkel att tillverka vilket leder till att massproduktion skulle 

förenklas. 
    Figur5, ANU Hexigonal 

    parabol. 
18 

Denna typ av energikälla lockar samma kunder som vindkraftverk 

men har den stora fördelen att det inte kräver stark vind för att drivas.
19
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19
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2.6.4 Kupade solcellsparaboler
20

 

 

Parabol 

Detta är en solfångare som verkar inom temperaturnivåerna 100 – 200°C och klassas därför in 

i klassen ”Solfångare av mediumtemperatur”. Verkningsgraden ligger strax under 60 procent. 

De yttre dimensionerna är 0,5 x 4 m. Den utvecklas i Österrike i ett samarbete mellan AEE 

Intec, Button Energy och Solution. Syftet med att utveckla den är att den ska kunna leverera 

värme i temperaturomfånget 100 - 200°C. Värmen ska antingen levereras som trycksatt vatten 

eller ånga.  

 

När det gäller priserna på denna solfångare så finns det inga kommersiella siffror än då de 

fortfarande monterar upp demonstrationsanläggningar. 

 

Solitem PTC 1800 

Varje enhet har en area på 9 m
2
 och verkar upp till temperaturer på 200°C. Solfångaren är 

utformad på det sättet att den består av en aluminiumplåt som är kupad och reflekterar in 

solstrålningen i en punkt där det sitter en mottagare (se figur 6).  

 

Solfångaren finns redan tillgänglig för demonstrationsanläggningar och kommer utvecklas för 

marknaden.  

 

 

Figur6, Principen för solfångare av typ kupade parabolsolfångare.  
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PTC 1000  

Denna solfångare rör sig på en 

axel för att fånga solen. Den ställer 

in sig med hjälp av en stegmotor 

som känner av vilket läge den ska 

stå i genom solsensorer. Måttet på 

den är 2 x 1 meter med en stående 

montering. Verkningsområde för 

temperaturer är upp till 300°C.  

 

Företaget Solitem vill producera 

och få ut produkten på marknaden 

inom en snar framtid.  

 

Produktionskostnaderna på 

solfångaren bör inte överstiga 150 

€ per m
2
. Figur 7 är en enkel 

visualisering av solfångaren. 

 
2.6.5 Finansiering 

Det finns flera sätt att se på 

solenergi ur en ekonomisk 

synpunkt. I dagsläget så vill  

samhället främja denna typ Figur7, PTC 1000  

 av energikälla så det finns  

bidrag att söka.  

 

2.6.6 Eu-bidrag
21

  

Europeiska kommissionen har ett program som heter Altener. Till detta program kan juridiska 

personer vända sig till för att söka bidrag för energi angelägenheter. Bidragen syftar till att 

stödja utnyttjandet av förnyelsebara energikällor. Bidrag kan sökas på ett maxbelopp av 50 

procent av projektkostanden. Detta bidrag betalas ut i tre omgångar.  

 

För att kunna få bidraget så måste projektet klara följande steg: Steg ett är att det ska klara 

formella krav. Steg två är att det ska granskas juridiskt, finansiellt och operativt. Det tredje 

och sista steget är att projektets kvalitet och vad som bedöms vara unikt med det bedöms. Har 

det klarat alla de här stegen placeras det i en förteckning av projekt som föreslås till blivande 

stöd. 

 

2.6.7 Mervärde 

Dagens solceller kan vara väldigt estetiskt tilltalande. Därför kan man använda dem som en 

utsmyckning när man utformar en fabrik eller byggnad. Priset på solceller ligger under priset 

på t.ex. marmor. Men marmor ger ingen energi så på detta sätt kan man se energin som 

utvinns som en ren bonus. 
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Som det har varit de senaste åren så har priset på varje utvunnen watt sjunkit i takt med att 

antalet solceller som tillverkas. Skulle denna utveckling fortsätta så skulle det inom några år 

vara lönsamt även utan stödåtgärder. 

3 Metod
22

 
Under utbildningstiden på innovations- och designingenjörsprogrammet läggs stort fokus på 

att lära sig designmetodik - den s.k. designprocessen. Designprocessen är en serie steg som 

används för att strukturera och effektivisera utvecklingsarbete av t.ex. nya produkter. 

 

Designprocessen inleds med att uppdragsgivaren presenterar ett uppdrag/problem/projekt för 

designern som behöver lösas. Det kan även vara ett problem som designern själv blivit 

medveten eller upplyst om. Därefter kommer ett steg som innehåller mycket planering och 

där en förståelse för uppdraget erhålls. Tidsscheman läggs upp, problem definieras och det 

kan även hända att en brief skrivs.  

En brief är en typ av projektbeskrivning som innehåller projektets bakgrund, syfte och mål 

och definierar dess ursprungliga avgränsningar. Den skrivs oftast tillsammans med 

uppdragsgivaren med målet att fastställa ramar för projektet som båda parter är överens om. 

 

Nästa steg i designprocessen är research. Det kan innefatta allt från intervjuer och 

målgruppsanalyser till litteraturstudier och databassökningar. Utan research finns risken att 

designern försöker uppfinna hjulet för andra gången d.v.s. kommer med idéer som redan 

gjorts. Risken finns även att resultatet inte blir vad uppdragsgivaren eller målgruppen hade 

önskat eller förväntat sig. En kravspecifikation skrivs därför efter genomförd research för att 

garantera att målen med utvecklingsarbetet uppfylls. 

 

Efter genomförd research följer ett steg med idégenerering. Det är under idégenereringen som 

olika lösningar hittas till problemet som formulerades inledningsvis. Inga idéer är för vilda 

eller konstiga, ogenomförbara eller ej. Olika metoder för idégenerering kan användas. 

Brainstorming är den mest allmänt kända. Några andra metoder är slipwriting och random 

input. Idégenereringen kan även ske genom skissande och diskussioner.  

 

Efter genomförd idégenerering sorteras och utvärderas idéerna med utgång från den tidigare 

nämnda kravspecifikationen och därigenom får designern fram de mest genomförbara 

idéerna. Oftast sker detta med hjälp av ett krysschema där idéerna får ett kryss för varje krav 

eller önskemål i kravspecifikationen. Så vägs idéerna mot varandra och de som får flest kryss 

”vinner” och blir då de idéer som designern jobbar vidare med. 

 

Nästa steg är konceptgenerering. Idéerna samlas ihop och grupperas och då utkristalliseras 

vanligtvis 2-3 koncept. Dessa förfinar designern genom att lösa tekniska problem och 

formbestämma på detaljnivå. Utvärdering av koncepten sker fortlöpande och skulle det visa 

sig att ett koncept blir för svårt att utföra/producera eller att det blir för dyrt så blir designern 

antingen tvungen att gå tillbaka och arbeta om konceptet eller skrota det. 

 

När koncepten slutligen är färdiga och det finns ritningar, modeller eller annan form av 

överlämning av resultat som är överenskommen så är det dags för uppdragsgivaren att 

utvärdera och avgöra huruvida uppdraget/problemet/projektet är löst på tillfredsställande sätt. 
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Projektet inleddes med att problemet analyserades. En grovplanering som i stort sett bestod av 

tre moment gjordes: litteraturstudie, tiden efter litteraturstudien och deadline då projektet 

skulle vara färdigt. 

 

Då projektet är ett tjugo poängs examensarbete säger reglerna på Karlstads universitet att fem 

poäng av dessa skall bestå av en litteraturstudie. Detta i samverkan med projektdeltagarnas 

till en början förhållandevis ringa kunskaper inom området gjorde att litteraturstudien 

placerades först i projektet. En poäng motsvarar en veckas arbete men när fem poäng 

litteraturstudie hade passerats var delen dock inte hel avslutad vilket fick till följd att 

ytterligare två veckor avsattes för denna. 

 

Efter litteraturstudiens slutförande flyttade projektgruppen in i ett eget kontor hos 

uppdragsgivaren, Pöyry. Därefter skedde en ny planering, denna gång mer i detalj. Ett 

tidsschema upprättades (se bilaga 05). Då projektet inte är riktat mot en specifik 

produkt/komponent/lösning upprättades ingen kravspecifikation utan arbetet skedde utifrån 

projektbeskrivningen.  

 

Litteraturstudien fungerade som en stor del av projektets research och därför kunde projektet 

snabbt gå vidare till idégenerering. Idégenereringen skedde till stor del genom slipwriting. 

Även diskussioner användes som metod genom att resultaten från researchen gicks igenom. 

Idéerna arbetades ihop till koncept och diskussion kring dessa har fortlöpande skett 

tillsammans med handledarna på Pöyry. 

 

Idéerna bakades ihop ytterligare och ett antal koncept skapades. Koncepten vidareutvecklades 

med slipwriting kring nya problem som uppstod i koncepten. Utvecklingsarbetet skedde dock 

mest genom diskussioner, till största del inom gruppen men även med handledare. Parallellt 

med detta arbete skedde även arbetet med den akademiska rapporten.  

 

Projektet redovisades för Pöyry på en redovisning den 5:e juni. En akademisk rapport 

överlämnades även till dem. Projektets slutfas bestod i en slutredovisning som tog plats på 

Karlstads universitet den 29:e maj samt en mässa där alla utbildningens examensarbeten 

presenterades. 

 

Modeller och visualiseringar av idéer skapades i programmen SketchUp och ArchiCAD. 
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4. Resultat 
Under utvecklingsarbetet har ett antal olika koncept arbetats fram. De kan skilja sig från att 

röra hela fabrikens konstruktion till att bara handla om tekniska applikationer. 

 

4.1 Idékoncept  
Under projektets gåns så utarbetades ett antal olika föslag. Ett av dem är beräknat medan de 

andra fortfarande bara befinner sig på ett idéstadie. 

 
4.1.1 Jordkällare i modern tappning 

 

I fabriken råder det ett svalare klimat i 

källaren. Idégenereringsmetoder ledde fram 

till idéer om att pumpa upp svalare luft från 

källaren till huvudbyggnaden. Men varför 

pumpa upp kallare luft när det går att göra 

huvudbyggnaden till källare? 

 

En jordkällare fick vara förebilden till detta 

koncept. Idén är att sänka ner fabriken ett 

antal meter för att på så sätt kunna tillämpa  
Figur8, Lastområde 

 

jordkällarprincipen. I ökenklimat är det ett stort problem att solen skiner med en väldigt stark 

intensitet och på så sätt värmer upp byggnaderna. Den passiva solvärmen är i dessa klimat ett 

stort problem när det gäller kylning av lokaler. Jorden skulle här fungera som ett isolerande 

medium för den passiva uppvärmning som sker av solen.  

 

Industriområden har ofta en förmåga att utstråla en tråkig yttre miljö. Skulle fabriken placeras 

till stor del under mark kunde landmassan användas på ett mer attraktivt sätt. Träd och växter 

skulle kunna placeras över de byggnader som ligger helt under mark. Detta skulle leda till en 

trevligare miljö runt fabriken som i sin tur skulle ge fabriken bra PR då den smälter in bättre i 

naturen. 

 

När fabriken sänks ner så blir det problem 

när till- och fråntransporter ska ske. Detta 

löses genom att nedfarter för lastbilar och 

annan trafik byggs. Hissar kan byggas som 

transporterar ankommande och avgående 

gods.  

 

Ett problem med att bygga ner fabriken är 

den energi som genereras ifrån alla de 

processer och maskiner som verkar i 

fabriken. Det får inte bli så att värmen  Figur9, Nedfart till nedsänkt fabrik 

stängs inne i fabriken för att inte värmen kan transporteras bort. Den isolerande effekt som 

uppstår genom att sänka ner fabriken kan då komma att motverka det eftersträvade målet att 
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sänka temperaturen i lokalen. För att komma till rätta med detta så krävs det att ventilationen 

i fabriken är väl utbyggd så att energin som genereras i fabriken kan ledas iväg. 

 

När fabriken sänks ner medför det att dagsljuset, som även för med sig värme genom 

instrålning, inte kan leta sig ner i så stor utsträckning. Allt ljus i fabriken kommer komma 

ifrån monterade ljusslingor.  

 

Byggnadstekniskt kan det vara mycket svårare att bygga denna fabrik jämfört med hur den 

normalt byggs. För att det ska vara någorlunda ekonomiskt att bygga denna typ av fabrik 

krävs det att det är någorlunda bra schaktegenskaper i marken. Krävs det  att stora 

bergsmassor sprängs bort för att bygga fabriken så skjuter kostnaderna i höjden. 

 

4.1.2 Ånggenerering med solen som drivkraft 

Vid produktion används en stor mängd ånga i papprets torkprocess. Vanligtvis produceras 

denna ånga i en ångpanna som drivs genom förbränning av fossila bränslen eller en eldriven 

ångpanna. Ett miljövänligare och billigare alternativ är att producera ångan med hjälp av 

solen. Kupade solfångare kan omvandla solens strålning till ånga. Denna ånga kan användas 

vid produktionen både som ren ånga men den kan även användas för att driva generatorer och 

på så sätt alstra ström. 

 

Solcellerna kan monteras på taket till maskinhallen. Dessa solceller kan röra sig i en axel och 

på så sätt ställa in sig för maximal solupptagning. Att annat alternativ är att montera dem med 

en fast inställning men att placera ett antal i en riktning och ett antal i en annan riktning. På så 

sätt kan ånga genereras en längre tid över dygnet utan att ha solcellerna rörliga. 

 

Detta system kräver att ångan kan alstras på ytterligare ett sätt. Detta då behovet av ånga 

annars inte kan uppfyllas i fabriken på natten eller dagar med dåligt väder. Dåligt väder 

innebär i detta fall att solen inte skiner obehindrad. 

 

 

 

Figur10, Takmonterade solfångare  
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4.2 Beräknat koncept - Vattenburen kyla genom kylbafflar 
 

I fabriken finns ett kylbehov under dagtid. Tanken är att maskinhallen skall kylas med hjälp 

av vattenburen kyla. Från taket skall ett antal kylbafflar hängas. En kylbaffel är en 

konstruktion där kallt vatten rinner genom kopparrör och där kylan sprids (värme tas upp) av 

tunna flänsar som sitter på rören. Ofta sitter någon form av kåpa utanför. En kylbaffel kan 

förenklat kallas ett omvänt element. Kylbafflar finns i olika varianter, vissa har fläktar som 

gör att luft sveps över ytan vilket ger en tvingad konvektion. Andra kylbafflar fungerar genom 

naturlig konvektion s.k. egenkonvektion. De kallas passiva kylbafflar.  

 

Konvektion är ett fenomen som uppstår när luft kyls och den kalla luften sjunker nedåt mot 

mark/golv för att då ersättas med varmare luft. Kylbafflar med fläktar kräver elektricitet både 

till fläktarna samt till en pump för att pumpa runt vattnet. Passiva kylbafflar i sin tur kräver 

endast elektricitet till en pump för att pumpa runt vatten. Passiva kylbafflar innebär dessutom 

färre komponenter som behöver underhåll eller som kan gå sönder vilket gör dem till ett mer 

intressant alternativ. Dock är kylbafflarna med fläktar effektivare än kylbafflar utan. 

 

När det kalla vattnet (14°C) pumpas in i systemet med kylbafflar så höjs dess temperatur 

undan för undan. Det medför att tillgång på kallt vatten måste vara säkrad. Två underkoncept 

har utarbetats. 

 

4.2.1 Nattkyla 

 

Ökenklimatet i regionen där 

fabriken skall byggas gör att 

dagarna är varma medan 

nätterna är svalare. Väldigt 

viktigt är att natthimlen är klar 

och molnfri, vilket gör att den 

kan fungera som en stor 

värmesänka för värmestrålning. 

Den värmesänkan kan under 

natten utnyttjas för att kyla det 

vatten som värmts under dagen. 

För att göra detta utnyttjas taket 

på fabrikens massalager. Där 

byggs ett kylsystem bestående 

av en stor mängd spalter i tunn 

plåt som Figur 11, Schematisk bild av kylsystem  

vatten kan rinna igenom.  

En möjlig lösning är att använda takplåt som kompletteras med en plåt på undersidan för att 

på så sätt skapa spalterna. Då behövs inte en extra påbyggnad på taket utan kylsystemet får 

utgöra tak. Värme leds i kylsystemet från vattnet till metallen och från metallen strålar värme 

ut i natthimlen varvid temperaturen på vattnet sänks. Det kalla vattnet skall förvaras i en tank 

under dagen och pumpas fortlöpande in i kylbaffelsystemet efter behov (se figur 11). Det 

uppvärmda vattnet pumpas sedan ner i en annan tank. Under natten är förloppet i stort sett det 

omvända. Det uppvärmda vattnet pumpas från sin tank upp på kylsystemet på taket där 

vattentemperaturen sänks innan det pumpas tillbaka till den första tanken, redo att användas 

nästa dag. 
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Med de vattenflöden som anges i tabell 1 så blir den totala vattenmängden under ett dygn  

(beräknat på kylning under 16 timmar) ca 500 000 liter. För att kylsystemet på taket skall 

klara av att kyla den vattenmängden så måste strålningsytan på taket vara ca 8500 m
2
 vilket 

med största sannolikhet innebär att den totala ytan som behövs tas i anspråk på taket uppgår 

till ca 10000 m
2
.  

 

Att kylsystemet på taket skulle ha en teoretisk bärighet var inte självklart från början och 

olika idéer diskuterades innan nuvarande koncept valdes. I beräkningarna (se bilaga 04 

)utgicks från en antagen snittemperatur i lokalen på 35°C. Temperaturen i lokalen sänks från 

35°C till 25°C och i den processen höjs kylvattnets temperatur från 14°C till 26°C. Det 

innebär att då lokalstorleken är ca 4000 m
2
 så behövs en avkylningsyta på 8550 m

2
 på taket 

för att åter sänka kylvattnets temperatur till 14°C under natten. Kylsystemet är dimensionerat 

för att kyla lokalen 16 timmar per dygn. Kylningen av kylvattnet sker under ungefär 9 timmar 

under natten. Detta innebär alltså att kylsystemet i teorin skulle fungera.  

 
Kylbaffel

:     QPBA -420-1   

Tillförd Kyleffekt:  1513 W 

Rumstemperatur:  35 °C 

Taktemperatur:  35 °C 

Vattentemperatur 

in:  14 °C 

Max tryckfall vatten:  15 kPa 

Tilluftstemperatur:  25 °C 

Vattenflöde per baffel: 0,033 l/s 

Antal Bafflar:  264 st 

Vattenflöde totalt:  8,72 l/s 

    31408 l/h 

Vattentryckfall:  3,7 kPa 

Temperaturhöjning 

vatten: 11 °C 

Längd baffel:  4,2 m 

Area bafflar:  480 m
2
 

Budgeterat pris:   1 321 877    kr 

 Tabell 1, Teknikaliska data kylsystem. 

 Källa: Håkan Carlsson, Fläktwoods  

 

4.2.2 Absorptionskyla 

En annan metod att producera kallt vatten till kylbafflarna är att använda en 

absorptionskylpump. En absorptionskylpump fungerar som en värmepump d.v.s. den flyttar 

värme från en plats till en annan. Tekniken beskrivs närmare i rapportens teoridel. Kortfattat 

kan det sägas att eftersom värme flyttas från vattnet som skall kylas så uppstår ett 

värmeöverskott någon annanstans. Detta värmeöverskott måste på något sätt avyttras och 

detta sker med hjälp av kyltorn. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Arbetsprocessen 
I efterhand kan det konstateras angående projektet som helhet att med utgångspunkt från 

uppgiften var gruppens sammansättning inte optimal. Arbetet hade med stor sannolikhet blivit 

effektivare om gruppen kompletterats med exempelvis en student från Energi- och 

miljöingenjörsprogrammet. Idéarbete och konceptgenerering har för gruppens del fungerat 

bra, dock har beräkningsdelen varit mer problematisk. Examensarbetet har spänt över ett 

väldigt stort område som har bjudit på en rad varierande problem. Det kunde ha varit klokt att 

avgränsa arbetet mer än vad projektgruppen valt att göra. Samtidigt är det svårt att i 

inledningen av ett projekt sia om hur projektet kommer att utvecklas i storlek under dess 

gång. Gruppens arbete har efter idégenereringsfasen varit uppdelat mellan t.ex. beräkningar 

och modellering eller rapportskrivning och beräkningar vilket har fått till effekt att gruppens 

deltagare inte alltid varit på samma våglängd om olika frågor. Detta har ibland lett till 

onödiga missförstånd vilket bitvis sinkat arbetet något. 

 

5.2 Koncepten 
Koncepten genererades och utvecklades sedan löpande parallellt med varandra och i 

diskussion med handledare på företaget. Det innebar att idéer kunde ha en kort ”brinntid”. 

Idén uppstod och diskuterades först i gruppen, sedan med handledare. Ansågs den bra så 

jobbades det vidare på den, annars skrotades den omgående. Det kan vara både positivt och 

negativt. En fördel är att tid inte läggs på idéer som inte kommer leda någonvart eller som 

företaget inte tror på. Samtidigt innebär det att idéer som kanske hade varit bra inte får 

chansen att gro och växa över tid. 

 

5.2.1 Jordkällare i modern tappning  

Konceptet betraktades av uppdragsgivaren som ett intressant sidospår men inte någonting som 

gruppen skulle gräva ner sig i eller lägga mycket tid på. Detta fick till följd att konceptet 

skrinlades innan det var dags att göra beräkningar på det. Konceptet var dock lite av en favorit 

hos gruppen men det skulle kräva mycket ytterligare research för att avgöra om det är en 

rimlig lösning på problemet med ökenhettan. Hade det funnits en striktare kravspecifikation 

till projektet istället för bara projektbeskrivningen så hade det varit lättare att värdera idén 

utifrån den. 

 

5.2.2 Ånggenerering med solen som drivkraft 

Ett stort problem under arbetet med metoder som använder solen för ånggenerering är att hitta 

beräkningsunderlag. Detta då företag i regel är ovilliga att svara på frågor om sina produkter 

om de inte tror att de har något att vinna på det. Det är därför svårt att uppskatta hur mycket 

yta som behöver avsättas för solfångare för att generera nog med ånga för produktionen. 

Tanken i sig borde dock vara intressant för företag som jobbar på att etablera en miljövänlig 

profil eller som helt enkelt vill spara pengar på kostnaderna för bränsle. 
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5.2.3 Vattenburen kyla 

Passiva kylbafflar väljs för att 

minimera energiförbrukningen 

i det interna systemet genom 

att eliminera fläktar och annan 

motordriven utrustning i 

kylbafflarna. Pumpar för att 

driva runt vattnet i systemet är 

omöjligt att undvika oberoende 

vilka bafflar som väljs. 

Beräkningar på det 

takmonterade systemet för att 

kyla vatten fungerar i teorin. 

Detta examensarbete är dock 

för litet för att en 

konstruktionslösning skall  Figur 12, Takmonterat kylsystem 

Hinnas med och innefattar  

därför bara idéer och skisser. 

 

En lösning med en absorptionskylpump och kyltorn skulle även det fungera då det redan idag 

finns system i bruk med en mycket större kylkapacitet än den som krävs i detta fall. 
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6. Slutsatser 
Projektet växte snabbt i omfattning och blev större än planerat. Det var förväntat att projektet 

skulle växa men ingen energi lades på att lägga tidiga begränsningar på storleken då det det 

kunnde hämmat kreativiteten hos gruppen. Det resulterade i att avgränsningar fick göras 

fortlöpande. Det har varit ogörligt att tillgodose alla de energibehov som finns i en anläggning 

av denna magnitud. Fokus har därför legat på ett fåtal punkter. Målet att tillgodose 

energibehovet har på ett område uppnåtts genom att anläggningens kylbehov i teorin är löst. 

  

Övriga koncept är fortfarande kvar på ett framskridet idéstadium. En tänkbar fortsättning på 

projektet vore att beräkna och dimensionera övriga koncept eller göra en fullständig 

konstruktionslösning på kylsystemet. 

 

Kring arbetet i sig kan det konstateras att arbeta stationerad på Pöyry upplevts som väldigt 

positivt av gruppen. Gruppens kompetens har inte alltid räckt till och då har i vissa fall 

externa källor anlitats. En tredje gruppmedlem kunde ha varit en fördel under förutsättning att 

denna vore stark på energisidan.  

 

Slutsatsen i konceptet Jordkällare i modern tappning är att det krävs att energin som kommer 

ifrån processer och maskiner inne i fabriken kan ledas ur fabriken. Går det inte att bli av med 

denna energi så spelar det ingen roll att den passiva uppvärmningen stängs ute, det kommer 

ändå att bli väldigt varmt inne i fabriken. 
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Tackord 
Vi vill ta tillfället i akt att säga tack till de personer som hjälp oss eller medverkat i vårt 

projekt. 

 

Tack till: Pöyry, Ulf Carlstedt, Christer Gustavsson, Fläktwoods, Håkan Carlsson, Monica 

Jakobsson och Eva Andreasson. 
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Kreativitetsmetoder och dess resultat Bilaga 03 

 

Problem: Fabriken blir varm 

Metod: Slipwriting 

 

Resultat: 

 Luftspalt i fasaden som kyls 

 Luftspalt i vägg 

 Luftspalt mellan tak och vägg 

 Luftspalt mellan tak och golv 

 

 Ventilationssystem 

 Ventilationssystem med luckor vid tak som kan öppnas vid behov 

 

 Jättestora fläktar i båda ändar av fabriken 

 Fläktar 

 

 Ljusa färger på fabriken 

 

 Placera fabriken i Antarktis 

 Isblock som står och smälter i fabriken 

 

 Taket går ut en bit över väggen och bildar skugga i överkanten av fabriksväggen 

 

 Absorptionskylning 

 

 Kylslingor i golvet 

 

 Takplåt med sämre värmeledningsförmåga 

 

 Ge alla anställda en burk kylspray 

 

 Ta bort taket 
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Problem: Hur skuggar vi fabriken 

Metod: Slipwriting 

 

Resultat: 

 

 Högt torn med skiva som skymmer solen 

 

 Jordkällarvarianten (gräv ner fabriken) 

 Placera fabriken i ett berg 

 

 Placera fabriken bakom en större fabrik 

 Skärmväggar som skyddar fabriken 

 

 Plantera stora träd 

 Palmer och träd utanför 

 

 Tak över taket 

 Utstickande tak 

 Takutsprång som skuggar väggarna 

 Skuggflänsar 

 

 

 

Problem: Hur kan fläktar kyla fabriken? 

Metod: Slipwriting 

 

Resultat: 

 

 Använda datorlåda principen 

 Skapa ett drag i fabriken 

 

 Dra luft genom luftspalter i fabrikens väggar 

 Fläktar i luftspalter i väggar 

 

 Kylflänsar på saker som behöver mer kyla 

 Cirkulera luften i lokalen 

 Genomgående fläktar i tak 
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Problem: Vilka alternativa material kan användas i fabriken? 

Metod: Random input 

 

Resultat: 

 

 Katastrof – tältduk – innertält, yttertält 

 

 Skör – glas – dubbelglas, trippelglas 

 

 Parant – siden – blanka vs. Matta ytor 

 

 Udda – jämn – släta ytor/strukturer 

 

 Depå – olja – ytbehandla, oljekylning 

 

 Gem – metall – aluminium & koppar, olämpliga pga. värmeledningsförmåga 

 

 Ram – trä – flamskyddsbehandlat, träpanel på fabrik 

 

 Matris – skrivare – plast, lätt, svalt 

 

 Märkvärdighet – uppkäftig – sticka ut, kolfiber, titan 

 

 Kanon – grovt – grova konstruktioner, stål, gjutjärn 

 

 Manufaktur – kläder – gipsskivor klädda med typ för att hålla värmen borta 

    tyg i öppningar för att släppa in luft men inte 

föroreningar 

 

 Räffla – yta – blir skrovlig yta lika varm som slät? Rappa väggarna med lera 
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Problem: Hur kan nedkylt vatten nyttjas för att kyla fabriken? 

Metod: Random input 

 

Resultat:  

 

Dratta – omkull – stjälpa fabriken så att vatten rinner in och det blir kallt 

 

Mack – bensin – bensingenerator som kyler vattnet 

 

Lovande – framtidsutsikter – låta månljuset kyla vattnet 

 

Karoling – Napoleon – isbitsmaskin 

 

Honnör – militären –  

 

 

Problem: Hur kan nedkylt vatten nyttjas för att kyla fabriken? 

Metod: Slipwriting  

 

Resultat: 

 

 Kylslingor i väggarna 

 

 Kyla med vatten från vatten 

 

 Cirkulationsförhållande 

 

 Lagra svalt vatten i borrhål 

 

 Omvända element med vatten svalare än rumstemperatur 

 

 Nattkylning av vatten i betongkar med omrörare 

 

 Pumpa upp svalt grundvatten, ersätt med varmare rent vatten 

 

 Spraya fabrikens utsida med vatten för att kyla den 

 

 Kylslinga i kulvert 
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Problem: Hur kan material användas för att effektivisera fabriken? 

Metod: Slipwriting 

 

Resultat: 

 

 Plexiglas i fönstren istället för glas 

 Fönster som bryter ljuset mycket 

 Inga fönster för att hålla värmen ute. Led in solljus via fiberoptik 

 

 Trädörrar som är bra isolerade 

 Träpaneler på väggarna för att få en svalare byggnad 

 

 Tak med vinkel på 

 

 Gipsskivor klädda med väv på fabrikens innerväggar 

 Lättbetong istället för vanlig betong 

 

 Så tunt golv som möjligt 

 

 Klä fabriken med speglar 

 

 Kolla hur en byggbarrack är byggd och gör tvärt om 
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 Bilaga 04 

Antal kylbafflar: 266st 

Vattenflöde per baffel: 0,033 l/s 

Total mängd vatten per timme: 31353 l 

Total mängd vatten på ett dygn (16h): 501811 l 

 

tcmQ   

 

m = vattnets massa 

c = specifik värmekapacitet för vattnet 

Δt = vattnets temperatursänkning 

 
4

ln
100

67,5 









T
AP ingstrå   

 

A = ytans (takets) area 

ε = emissionstalet 

T = ytans temperatur 

 

 
vattenluftkonvektion ttAP   

 

α = värmeöverföringskoefficienten 

tvatten = ytans temperatur 

tluft = luftens temperatur 

 

P

Q
tt   

 

tt = tiden för vattnets temperatur att sjunka Δt grader 

P = Pstrålning - Pkonvektion 
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Antag att natten är 9 timmar lång. tt = 9 
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19,4501811

2635855162,32
100

26273
67,59,085519
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