
Luftförvärmare reportage. 
Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry 

Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm. 

Inledning. 
Vi har byggt en luftförvärmare, det är en slags låda som är målad i svart för att kunna värma 

upp luft med hjälp av solens strålar. En luftförvärmare är ett bra och miljövänligt sätt att 

använda solens energi för att samla ihop så mycket värme som möjligt på ett väldigt simpelt 

sätt. En luftförvärmare använder sig av solens energi för att skapa värme som skulle kunna 

värma ett hus eller liknande. Det är så simpelt att skapa och använda en luftförvärmare och 

det kostar nästan ingenting. 

Vilka fakta har ni utgått från i ert arbete? 
När vi började planera och göra skisser på luftförvärmaren så hade vi mått att utgå ifrån. 

Måtten var 60x60cm det vill säga 60 cm bred och 60 cm lång, höjden på luftförvärmaren är 

12.5 cm. Vi hade sett exempel på olika luftförvärmare innan och utgick då från dem bilderna.  

Vi har utgått från fakta som vi har sett på nätet och fakta som vi har lärt oss i skolan, väldigt 

mycket av denna fakta kom från elever som hade gjort detta projekt för något år sedan på den 

här skolan. Vi har kollat upp vilka material man kan använda som har bäst värmekapacitet 

och vilken färg man ska använda för att samla in solens energi på ett så effektivt sätt som 

möjligt. 

Påverkan utifrån hållbart samhälle. 
En luftförvärmare är ett väldigt miljövänligt sätt att värma upp luften på. Luftförvärmaren är 

perfekt för att värma upp hus eller sommarstugor på sommaren. Den är också väldigt 

miljövänlig då den inte drar någon elektricitet och inte släpper ut några farliga utsläpp eller 

avgaser som kan förorena luften. Det är ett väldigt bra alternativ till att värma upp luften. 

Man slipper använda sig av element och liknande som faktiskt drar ström, det man skulle 

kunna göra då dock är att använda el från solkraft eller vindkraft men luftförvärmare är en 

mycket mer simple lösning. Det är till exempel väldigt dyrt att bygga vindkraftverk då hela 

processen, arbetskraften och materialen kostar mycket. Vindkraftverk gör även mycket 

oväsen som människor som bor nära oftast stör sig på, en till sak som är negativt med 

vindkraftverk är att det tar ganska mycket plats och att det måste finnas tillräckligt mycket 

plats för att tillverka och bygga vindkraftverk. När man nu kollar på vindkraftsverkens 

negativa sidor och jämför dessa med luftförvärmare så finns det inte lika många negativa 

sidor med en luftförvärmare som det finns med vindkraftverk. En luftförvärmare gör inget 

ljud, det tar inte så mycket plats, det kostar nästan ingenting att tillverka en luftförvärmare 

och det är inte särskilt svårt att bygga en heller.  

Eftersom att vi inte använder någon fläkt för att få luften genom luftförvärmaren heller så 

krävs det absolut ingen el för att driva den. 

Hur har ni valt att bygga ert system? 
Vi valde att bygga ett så effektivt system som möjligt där allt utrymme i lådan används. Alla i 

gruppen fick göra varsin design och efter det röstade vi fram den bästa. Vi valde att inte 



använda oss av ett rör som går igenom lådan för att det skulle utesluta en stor yta med luft i 

luftförvärmaren. 

Luften åker då in på ena sidan av luftförvärmaren och går sedan igenom den kanalen vi har 

gjort, värms sedan upp i lådan och åker sedan ut på andra sidan där man kan använda sig av 

varmluften. Det är en simpel design som funkar väldigt bra helt enkelt. 

 

Hur gick byggprocessen till? 
Det vi hade att utgå ifrån när vi började bygga var då måtten och ritningen.  

Det första vi gjorde var att såga 4 stycken plankor som passade till måtten, borrade hål på 

plywood skivan och plankorna och satte dit dem med skruv, sedan sågade vi 2 av plankorna 

lite kortare för att göra 2 hål som luften kunde färdas igenom och skruvade dit dem med. 

Efter det sågade vi 2 stycken plankor och skruvade dit dem efter mått som vi hade tagit fram, 

som sedan bildade en kanal inne i luftförvärmare som luften då skulle färdas igenom och 

värmas upp i. Efter det målade vi hela insidan av luftförvärmaren svart för att kunna samla så 

mycket värme som möjligt. Först målade vi hela insidan med spray färg då det inte fanns 

någon annan men efter att vi hade fått in vanlig målarfärg valde vi att måla den igen med 

vanlig färg eftersom att det täckte på ett mycket bättre sätt än vad spray färgen gjorde.  

När vi hade målat färdigt hela insidan så satte vi dit plexiglaset med skruv och färdigställde 

hela luftförvärmaren. 



 

 

 



 

 



 

Dra slutsatser kring konstruktionen och eventuella förbättringar. 
Resultatet på luftförvärmare vart riktigt bra och som jag hade väntat mig. Designen vart bra, 

gruppen var bra där alla hade något att göra och vi hade en väldigt bra planering igenom hela 

projektet. 

Även fast vi inte fick göra något mätning och testa om våran luftförvärmare var bra så tycker 

jag att slut resultatet vart bra.  

Vi hade en bra ritning, bra samarbete och vi fick ett bra resultat på luftförvärmaren.  

Det var ett roligt och intressant projekt som var ganska utmanande men ändå inte för svårt.  

Det som skulle kunna ha varit bättre med våran luftförvärmare är att plankorna skulle kunna 

ha varit lite jämnare och mer tätt intill väggarna och taket så att luften inte slingrar sig 

igenom gliporna som blev. Även fast vi fixade gliporna med tejp så hade det ju kunnat blivit 

bättre om plankorna var rakare. 
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