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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet genomförs utifrån mina erfarenheter som handbollspelare och behovet 

att återhämtning inom idrotten, framförallt på elitnivå. Man vill nå bästa återhämtning 

samtidigt som man vill minska så mycket som möjligt på energiförbrukning och därmed 

på miljöbelastning. Projektet har varit intressant och krävande och innehåller många 

delar: 

- Den vetenskapliga grunden som visar att kontrastterapi är nyttig för återhämtning 

efter båda fysisk aktivitet och skador. 

- Teknisk lösning för att använda en luft-luft värmepump som hjälper till att hitta en 

effektiv drift med lägre miljöbelastning. Det här är ett teoretiskt önskemål eftersom 

det inte finns en standardmodell som klarar förutsättningarna. 

Resultatet visade att kontrastterapin är väldigt effektiv strategi som återhämtning inom 

idrotten. Olika möjligheter prövades (temperatur, luftfuktighet) för att kunna nå en 

ökning av blodomloppet tack vare blodkärlsammandragning och blodkärlutvidgning 

som är resultatet av kontrastterapi. 

För att kunna genomföra detta projekt på bästa sätt skulle tillverkning av en värmepump 

som klarade kraven för värme och kyla vara optimalt. Det har inte kunnat genomföras 

men trots allt kan man teoretiskt konstatera att modellen som behövs inte är så 

komplicerad. Beräkningar av energiförbrukningen visar ett stor potential för 

energibesparing, eftersom förbrukningen minskade med detta system, om man jämför 

med dagens aktuella drivssystem. Minskad förbrukning ger också mindre 

miljöbelastning.   
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ABSTRACT 

  This study tries to improve a system that is very popular for recovery for athletes and 

sportsmen called contrast therapy. This project will try to minimize the energy 

consumption to make this system work, and  use products that not cause any damage 

to the environment.  

 This project is about to create an environment system that is based on contrast 

therapy. This system can help sportsmen to recover and delete fatigue after intense 

activity as well as to shorten recovery time after injuries. People take sauna baths in 

some minutes and immediately after this go in the cold room (frigidarium) for a few 

minutes. These differences in temperature produce a vasodilatation after the sauna 

and a vasoconstriction after the frigidarium. The result is a “pumping effect” in the 

body because blood circulation increase.  

  I will use sauna baths to create a hot environment and I’ll use frigidarium (cold room) 

to reach very low temperatures. I have chosen frigidarium wich is  better than ice 

baths because is less painful. I’ve used a scientific basis to show that the contrast 

therapy is useful as recovery strategy for sportsmen. Because of this the next step is to 

make a system that can warm a room to reach sauna effect and to cool down another 

room to have a frigidarium. The project was done in cooperation with Tylö AB, 

Halmstad, Sweden.  Our aim is to get an heat-pump system that send hot air to one 

room and cold air to another room. The system that this study recommends will 

replace the present electricity system that is used in sauna today. Furthermore the 

study shows that the recommended system uses less energy than current system.  The 

results show lower energy consumption, less load on the environment and the athletes 

get a more effective, comfortable and useful treatment.           
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som har lagt mycket positiv engagemang i projekten. Tack vare honom fick jag kontakt 
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1  INLEDNING 

 

  1.1 Bakgrund  

 Mitt projekt handlar om effektivisering av energi i bastu och kylrum (frigidarium). Jag 

har försökt att samla ihop hela min erfarenhet och kunskap om miljö och idrott för att 

hitta en lösning som både är miljövänlig och energieffektiv vid återhämtning efter fysisk 

aktivitet. 

 Det känns väldigt bra att få det bekräftat genom diverse vetenskapliga artiklar att det är 

mycket nödvändigt och effektivt att återhämta sig efter träningar och matcher, och att 

detta stämmer överens med min egen erfarenhet som professionell handbollsspelare 

under 14 säsonger. 

 

  1.2 Syfte  

   Syftet med detta projekt är att hitta ett system som kan värma ett rum till en viss 

temperatur för att uppnå bastuns effekt och sedan kyla ett annat rum till en lägre 

temperatur för att ha som frigidarium. Men framförallt att hitta en lösning som kan 

förbättra systemet så att det blir mer energieffektivt samtidigt som idrottaren får en 

mycket behagligare behandling vid återhämtning. Alla  blir vi vinnare. 

 

   1.3 Mål 

  Målet med projektet är att hitta den lösning som är mest energieffektiv och med minst 

påverkan på miljön samtidigt som den ger goda resultat för idrottaren. 

Luftvärmepumpssystem skickar varm luft till ett rum och samtidigt kall luft till ett 

annat. Med detta system skulle man kunna ta till vara på den kalluft som 

luftvärmepumpen gör sig av med när den producerar värme för att samtidigt kyla det 

andra rummet. På det här sättet kommer vi även ifrån det nuvarande 

eluppvärmningssystemet som förbrukar mer energi än luftvärmepumpen. 

 

   1.4 Metod  

  Först har jag använt internet för informationsökning men även databaser. Alla bilder 

och tabeller som jag har använt har noggrana referenser och har hämtats från trovärdiga 

källor. 

   De artiklar som jag fann intressanta beställde jag från Högskolan i Halmstads 
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bibliotek. De artiklar och böcker som inte fanns där hämtades från olika svenska 

universitet och internationella källor.  

  Internet har gett mig möjligheten att kontakta Kareen Wallman, professor i biokemi 

och i idrottfysiologi vid Western Australia Universitet och Giuseppe Banfi, professor i 

Klinisk Biokemi vid Universitetet i Milano som har skickat mig olika e-journals med 

mycket intressant information. Andra typer av information har hämtats av trovärdiga 

källor på internet som till exempel Handikappades Idrottsförbund i Comunidad 

Valenciana i Spanien. 

 

  1.5 Tidsplan 

        Vecka                     Aktivitet 

           2-9                  Söka information på internet som skulle ge mitt projekt en  

          (2012)            vetenskaplig grund. Informationen handlar om effektiviteten av                                                    

.                                kontrastterapin som används som återhämtning inom idrott. 

 

          9-24                 Samla tryckt information, som använts som underlag för studien                                    

          (2012)            (böcker och artiklar) från Halmstad Högskolas bibliotek.    

                                 Informationen hämtades från olika nationella och internationella  

                                 källor. Mailkontakt  med Giuseppe Banfi och Karin Wallman.   

                 

          24-40             Börja med tillverkningen av bastu-frigidariumrum hos Tylö.  

           (2012)         Kontakta Martin Warenholt Marketing Manager hos Mitsubishi   

                               Electric. Samla information om luft-luft värmepumpar. Påbörja    

                               sammanställning av all fakta i en rapport. 

 

           40-52             Bygga färdigt rummen och hitta den mest lönsamma möjligheten    

           (2012)          med minst belastning på  miljön genom olika mättagningar. 

                                Skriva rapporten efter resultaten och informationen som hittats. 

.   

           2-8                  Skriva färdigt rapporten. Sammanställa en Power Point    

          (2013)            presentation eller dylikt.  
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2  HISTORISK TILLBAKABLICK 

 

2.1 Bastu   

  Uppkomsten av finsk bastu är oklar eftersom det saknas antropologisk information om 

finländarna (The Finns) före medeltiden. Men de flesta forskare är överens om att det 

alltid har funnits en form av bastu i deras kultur (1). 

  För tusentals år sedan började nomadstammar i Central Asien att röra på sig österut  

och norrut för att etablera sig i Ryssland, Slovakien, Ungern, Litauen, Estland och till 

slut även Suomi som de kom att kalla landet.  

   Den äldsta bastun var i princip bara ett hål i marken och detta var vanligt länge i  

trakter utan träd (2) .  De var gropar som grävdes i en sluttning och användes i  

första hand som boningar på vintern (3).  

  Därefter utvecklades bastun som en typ av byggnad med en spis utan skorsten så att  

rummet fylldes med rök för att sedan ventilerades genom små hål efter uppvärmning (4).  

Stenarna värmdes till en hög temperatur. Vatten kastades över de varma stenarna för att 

producera ånga som skulle ge en känsla av ökad värme. Detta gjorde att folket kunde ta  

av sig sina kläder utan att frysa (5). Det blev en bra rengöringsstrategi (6). Finnarna 

använde också bastun för att förnya sin andlighet samt för att förbereda de döda inför 

begravning. Bastu var den renaste och mest hälsosamma plats och därför användes den 

av de finländska och svenska kvinnorna för att föda barnen (7).   

  En av det första som finns dokumenterat om svensk badkultur är en citat from en  

arabisk författare Ibn Fadlan som år 920 e Kr beskriver några svenskar han stött på med  

orden ” de är de orenligaste varelser som Gud har skapat ” (8). 

  Under Medeltiden bredde finska bad ut sig över Europa. I 1500 s Klaus Magnus  

skrev ” Ingenstans på jorden är bad lika tillbörligt som i Norden ”. Den här situationen  

ändrade dock när Europeiska Reformationen förstörde badhusen i Europa. 
 

(1)  ” Finnish Sauna. History of the Nordic Bath” 1997 Mikkel Aaland 

(2)  “ Sauna Made in Finland “ Matti Karjanoja och Jarno Peltonen 

(3) www.multiligualarchive.com   

(4)  “ Sauna Made in Finland “ Matti Karjanoja och Jarno Peltonen 

(5) www.multilingualarchive.com 

(6) “ Sauna Made in Finland “ Matti Karjanoja och Jarno Peltonen 
(7) www.multilingualarchive.com 

(8) Kindblom 
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Därmed var det bara finnarna, ryssarna och skandinaviska folken som fortsatte med sina 

bastutraditioner (9).   

  I början av 1700 talet jagades finsk bastu av kyrkan i hela Europa och därefter kunde 

den bara användas som jultradition och terapeutisk medel. I Sverige var dock en 

koalition av ekonomer och läkare som tyckte att bastun båda slösade veden och var en 

farligt smittande miljö (10) eftersom bastun förknippades med prostitution.  

  Trots att bastu hade forsvunnit i Europa inklusive största delen av Skandinavien, 

fortsatte finnländarna med sina bastutraditioner och under 1800-talet blev resande från 

Europa åter blev intresserade av finskt bad. Finnarna flyttade också till andra områden i 

världen och därmed spreds bastutraditionen ännu mer. Detta ledde till en förnyelse av 

konceptet och gjorde det mer och mer populärt.  

  Under andra världskriget gjorde en grupp finska författare, läkare och arkitekter en 

undersökning som optimerade byggnaden så att den skulle ge bästa möjliga fysiologiska 

effekter. 1940 skrev deras ledare H.J.Viherjuari den första boken om  

bastu: ” Saunakirja ” (11). Det innerbar ett stort steg fram för utvecklingen både teoretiskt 

och praktiskt. På 50-talet introducerades den elektriska bastuugnen och det blev ett  

väldigt viktigt steg framåt (12).  

  Bastun har sedan dess fortsatt att utvecklas och är i dagsläget ett populärt, hälsosamt  

och även spirituellt sätt för avkoppling.  

 

2.2 Frigidarium 

  Frigidarium var en del av en termer (romersk badanläggning). Det var salen där man 

kunde få kall miljö. I de största termerna var frigidariumet utomhus och det fanns en 

pool där man kunde simma (natatiae). Man kunde också välja mellan kall luft eller kallt 

vatten.  

  De romerska termerna kommer från den grekiska badkulturen. Man vet att under  

Homeros tid (700 FK) brukade de grekiska adelsmannen bada, och gäster som besökte 

huset blev inbjudna till ett  naturellt vattenbad, varmvatten eller varmluftbad och efter   

det stänktes gästerna med aromatiska oljor och kläddes med rena kläder (13) . Även  

 
(9) ” Finnish Sauna. History of the Nordic Bath ” 1997 Mikkel Aaland 

(10) ” Finnish Sauna. History of the  Nordic Bath ” 1997 Mikkel Aaland 

(11) ” Finnish Sauna. History of the  Nordic Bath ” 1997 Mikkel Aaland 

(12) www.multilingualarchive.com 

(13) ” Sauna Made in Finland ”  Matti Karjanoja och Jarno Peltonen 
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Hippocrates (ca.460- 380 FK.), medicinens far, pratar om två typer av sköna bad, ett   

torrt och ett fuktigt (14) .  

  Romerska baden hade som sagt en viktigt influens av grekerna. De äldsta var de som  

byggdes i Pompey (200 år FK). Badet var ett mycket populärt ställe i det här samhället.  

De användes mycket i sociala samlingar.  Det fanns 15 romerska bad och  850 privata  

 badhus i Rom under Kejsare Constantinus tid. Den största av alla var de i Caracalla  

 som kunde ta emot 3000 personer samtidigt med möjligheten till 6000 personer (14).  

Det fanns  olika rum i byggnaden, som t.ex. apodyreium (omklädningsrum), frigidarium   

(kallt bad), tepidarium (ljummet bad), caldarium (varmt bad), sphaeristerium 

(sportrum),laconium ( ångbad ), unctoreium ( smörjelse rum ). De fanns även bibliotek,  

teater, konferenssalar, parker och restauranger i anslutning till de romerska baden(15).  

  Ett exempel på ett romersk bad är det som finns i Campo Valdes i Gijon i Spanien (Fig        

1) (16). De var allmänna och även slavar hade tillträde. De byggdes under de första  

århundraden e. Kr och hade olika salar. Efter en lång korridor (Pa) kunde man komma  

in till ett varmt rum med en ugn   (praefurnium)  som kunde vara en primitiv bastu. Det  

fanns ett omklädningsrum (A) och bredvid fanns ett kallt rum (frigidarium) (F) med  

en kallvattenpool, så man kunde välja mellan kall luft eller kallt vatten. Bredvid det  

fanns ett medel tempererat rum (tepidarium) (T), och slutningen fanns en caldarium   

(C) med två varmvattenspooler (alvelus). Vid en senare byggfas byggde man också en  

cirkel formad bastu med egen ugn (sudatio) (S). Vilket man skulle kunna kalla en  

primitiv form av kontrastterapi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) ” Sauna Made in Finland ”  Matti Karjanoja och Jarno Peltonen 

(15) ” Sauna Made in Finland ”  Matti Karjanoja och Jarno Peltonen 
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Figur 1. Plan på Iglesia de San Pedro där man kan se hur var en typisk struktur på romersk bad. Ritning från: 

http://www.menudaeslahistoria.com/?attachment_id=2460 (16) 

 

 

3  VETENSKAPLIG GRUND 

  

   3.1 Bastu: 

  Påtvingad uppvärmning av kroppen förorsakar variationer i temperaturregleringen i 

kroppen med sina tillhörande hjärt- och kärlreaktion, utsöndrande reaktioner och 

biokemiska reaktioner. Uppvärmningen orsakar en omfördelning av blodet från inre 

organ till yttre delar av kroppen. Samtidigt stimuleras den metaboliska processen. 

Epidermis (överhuden) blir mer genomtränglig, porerna utvidgas och svettkörtlarna 

ökar sin aktivitet. Detta medför att kroppen gör sig av med alla slaggprodukter genom 

att svettas  (17) . Det finska badet eller bastun ökar kroppens kapacitet och snabbar på 

rehabiliteringen efter stora fysiska ansträngningar. Det är bevisat att en metodisk och  

 
(17)  ” Fisiologia del deportista ” Victor Sergeyevich Mischlenko och Vladimir Dmitriyevich Monogarov. s 292 
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systematisk användning av sauna höjer anpassningen av kroppen i ogynnsamma 

förutsättningar (K. Kafarov och A. Biriukov, 1982) (18).                  

  Bastun kan vara till stor hjälp för att behålla toppformen hos idrottaren genom sin  

påverkan av  hjärt- och kärlsystemet. För att uppnå detta kan man öka temperatur och tid 

under behandlingen eller upprepa den oftare, det finns många möjligheter. 

Bastun tränar hjärtmuskeln direkt utan fysisk aktivitet, bara genom termisk påverkan. 

Det här träningen är jätteviktigt för att undvika hjärtinfarkt. Enligt många forskare 

ändras inte bara hjärtfrekvensen och blodtrycket vid bastuanvändning utan det uppstår 

även andra variationer i nervsystemet (19). 

  Hjärtfrekvensen minskar efter bastu på samma sätt som den sänks efter träning. 

Bastuns effekt i hjärt- och kärlsystemet kan jämföras med effekten som man når  efter 

300 meters löpning. A. Biriukov, K Kafarov visade att idrottsmän som tränade i bergen   

(skidåkare t. ex.) och använde bastun från början hade bättre acklimatisering till alpint 

klimat och då kunde de träna mycket lättare (20).  

  Idrottsmän och idrottskvinnor inom olika sporter upplever en positiv effekt när man 

använder sauna efter träningar och tävlingar. Finnländare P. Nurmi, välkänd olympisk 

mästare tyckte att ” bastun tar snabbt bort smärtan och trötthet från musklerna och 

snabbar på återhämtningen av krafterna efter träningar eller tävlingar ” (21) . 

 

3.2 Frigidarium: 

  I det här kylrummet ska kroppen kylas ner. Det kallas cryoterapi eftersom man 

använder kylan för att behandla olika skador eller stimulera återhämtning efter fysisk 

aktivitet. Kroppen sänker sin temperatur och dämpar sin metabolism. I många av de 

artiklarna som jag studerat, används vatten som verktyg för att sänka kroppens 

temperatur, men enligt olika studier bl.a. Howard et al. ( 1994 ) är det temperaturen som 

är viktigast och inte om det används vatten eller luft för att kyla ner kroppen. I en annan 

studie noterade man en betydelsefull sänkning i ”snabb isokinetisk torsion” (visar 

 

 
(18)  ” Fisiologia del deportista ” Victor Sergeyevich Mischlenko och Vladimir Dmitriyevich Monogarov. s 293 

(19)  ” Fisiologia del deportista ” Victor Sergeyevich Mischlenko och Vladimir Dmitriyevich Monogarov. 243 

(20)  ” Fisiologia del deportista ” Victor Sergeyevich Mischlenko och Vladimir Dmitriyevich Monogarov. Tabell 77 

(21)  ” Fisiologia del deportista ” Victor Sergeyevich Mischlenko och Vladimir Dmitriyevich Monogarov. Tabell 78 

 



 
 

14 
 

muskelegenskaper) efter  neddoppning i kallt vatten och inte efter neddoppning i 

tempererat vatten (22) . Detta innebär att det kan vara temperaturen som har störst 

betydelse för effekten i kroppen och inte hydrostatisk tryck . 

  Det finns olika resultat som visar att både kylterapi och kontrastterapi är de mest 

effektiva strategierna i återhämtningen, om man jämför med passiva (bara vila sig efter 

fysisk aktivitet) eller termoneutrala strategier (där man inte har temperaturskillnad). Den 

här bevisar teorin att det är temperaturen som har störst roll för effekten i kroppen (23).  

  Enligt” The Medical Supply Group ” förorsakar kylterapi en sammandragning av 

blodkärl (24) . Motsvarande effekt blir en minskning av inflammation och av metabolisk 

aktivitet i lokala celler. Både inflammation i muskel och muskelvävnad, som uppstår 

efter extrem träning, minskar tack vare kylan som sänker blodflödet (25) . 

   Gregson et al (2007) visade att både femorala (i lårbenet) blodflödet och 

muskeltemperaturen sänktes  efter 8º C vattenbad under 10 min. Minskad inflammation 

ger mindre smärta. (26, 27, 28)   

  Vätskespridningen minskar eftersom kärlsammandragningen minskar 

genomsläppligheten i de lymfatiska celler och kapillärkärl och tack vare det minskas 

också inflammationen efter intensiv fysisk träning (29). Kylterapi ger minskning av 

temperaturen i muskelvävnaden och därmed avgränsas den metaboliska aktiviteten 

precis som cellskadan (30). 
 

(22) ” The effect of water immersion, active recovery and passive recovery on repeat bouts of explosive exercise and 

blood plasma fraction” Ian Wilcock  

(23) “ Short terms effects of various water immersions on recovery  from exhaustive intermittent exercise “   Pournot 

H. , Bieuzen F. , Duffield R, Lepretre PM, Cozzolino C, Hauswirth C 

(24) “Effective Use of Heat and Cold Therapy“ 

(25) “Cold water immersion and recovery from strenuous exercises, a meta-analysis“ Jonathan Leeder, Conor 

Gissane, Ken van Someren, Warren Gregson, Glyn Howatson. 

(26) Swenson C. Cryotherapi in sports medicine. Scand J Med Sci Sports 1996; 6:193-200 

(27)  Friden J. Eccentric exercise –induced injuries to contractile and cytoskeletal muscle fibre components. Acta 

Physiol Scand 2001; 171:321-6 

(28) Meeusen R The use of cryotherapi in sports injuries. Sports Med 1986; 3:398-414  

(29) Wilcock IM. Physiological response to water immersion: a method for sports recovery?. Sports Med 2006; 36: 

747-65 

(30) Butterfield TA. The dual roles of neutrophils and macrophages in inflammation: a critical balance between tissue 

damage and repair. J.Ath. Train 2006; 41: 457-65 
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 Vaile et al.(2008) (31,32) har hittat välgrundad bevis om  kallbadets positiva effekter 

gällande återhämtningen av muskelstyrka. Det visar att kylterapi reducerar ” försenad 

muskelinflammation ” (DOMS delayed onset muscle soreness). Den här indikatorerna 

är en välkänd process som kommer efter en krävande fysisk aktivitet (33).  

 

3.3 Kontrast terapi : 

  Varmt vatten förorsakar kärlvidgning som förbättrar mängden syre och antikroppar i 

blodet, vilket gör att den metaboliska aktiviteten blir större (34) . Värme har ger 

motsvarande fysiologiska effekter i kroppen: ökning av blodflöde, hjärtslag, 

hjärtprestation och sänkning av yttre motstånd (Wilcock et al. 2006). Fördelarna med 

värme är färre muskelspasmer, mindre stelhet och bättre rörelsegrad (35) .  

  Kallt vatten dämpar immunförsvaret vid muskelskadan med sänkning av 

vävnadstemperatur, hudtemperatur och ökningen av aktivitet i nervsystemet (36) . Kylan 

orsakar en kärlsammandragning och minskar blodflödet som i sin tur minskar ödem 

(Meeusen och Lievens 1986). Detta leder till en smärtstillande effekt i kroppen (37) 

  När man växlar mellan värme och kyla får man en kombination av de tidigare 

beskrivna effekter  som förorsakar en ”pumpeffekt” (38)  i kroppen. Därmed kan 

inflammationen minskas betydligt. Kärlutvidningen och kärlsammandragningen 

hjälper att reducera myocellular skada (39) . Kombinerade effekter av värme och kyla ger 

bättre resultat än de som man når med bara värme eller bara kyla. Kontrastterapin har 

blivit föreslagen som en effektiv ”efterterapi” för att öka rensningen av mjölksyra 

(Cochrane 2004), minska ödem (Vaile et al. 2007), öka blodflöde (Cochrane 2004), 

stimulera centrala nervsystemet och minska metabolisk produktion (Coffrey et al 2004 ; 
 

 (31) Vaile  et al Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS.Eur J Appl Physiol 2008; 102: 447-55 

(32)  Vaile J Effect of hydrotherapy on recovery from fatigue. Int.J.Sports Med 2008; 29: 539-44 

(33)  Connolly et al. 2003 Treatment and prevention of DOMS J Strength Cond Res 17 (1): 197-208 

(34)  Prentice W.E. Therapeutic Modalities in Sports medicine: WCB/Mc Graw 1999 

(35)  “ Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS “ Vaile J., Halson S., Gill N., Dawson B. 2007  

(36 )  Sakakibara, H., J. Luo. S.K. Zhu, M. Hirata och M. Abe. Autonomic nervous activity during hand immersion in 

cold water in patients with vibration- induced white finger. Ind Health 40:254-59. 2002 

 (37)  “Cold water immersion hastens plasma lactate decrease after intense anaerobic exercise“ R. Hugh Morton. 

Massey University  Palmerston North New Zealand. 

(38) Alternating hot and cold water immersion for athlete recovery: A review: Cochrane D.J. Phys Ther.Sport 5:26-

32 2004 

(39)  Effect of recovery modality on 4 hour repeated treadmill running performance and changes in physiological 

variables. Coffey , Leveritt M. och Gill N. J.Sci. Med.Sport 7:1-10 2004 
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Hamlin 2007; Vaile et al 2007). En av de största effekter av kontrastterapi är 

pumpeffekten som stimuleras av kärlsammandragning och kärlvidgning (40)  . Det skulle 

vara mycket positivt för att förstärka den här teorin att göra en mätning av blodflöde 

med ett Dopler ultraljudsystem. 

Många artiklar visar hur effektiv  kontrastterapin är, och alla sammanfattar att terapin är 

fördelaktig för att minska trötthet och för att förbättra återhämtningen.  

  Det finns olika parameter som tas som referens av muskulärt trötthet efter intensiv 

fysisk aktivitet. En av de är ” försenad muskelinflammation ” (delayed onset muskel 

soreness, DOMS), som man vanligtvis kallar träningsvärk. Olika symptom följer den 

här inflammationen som t.ex. muskelförkortning, ökning av stelhet, minskning av styrka 

och kraft, lokaliserad smärta  (Proske och Morgan 2001). Symtomen dyker upp inom 24 

timmar efter aktiviteten och håller i sig 3-4 dagar (Clarkson och Sayers 1999) Det finns 

en undersökning som bevisar effekten av kontrastterapi över fysiologiska och 

funktionella symtom av den här processen som äger rum i kroppen efter ett hårt fysiskt 

arbete (41) . Kontrastterapins duglighet provades och gav mindre sänkning och snabbare 

förbättring av styrkan. Därmed var den effektivare än passiv återhämtningen (vila). Det 

finns andra indikatorer också för att mäta återhämtningsnivåer i kroppen, t.ex. Creatin 

Kinase Koncentration (CK). Ju mindre koncentration av CK desto bättre återhämtning. 

Nivån av Kinase Creatin ökar under matcher eller träningar eftersom muskelceller blir 

skadade. Såna nivåer sänks betydande med hjälp av kontrastterapi. I en forskning som 

gjordes i Waikato Institute of Technology kom man fram till en minskning av CK 

nivåer i blodet efter kontrastterapi (42). 
 

 (40)  “ Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS “ Vaile J., Halson S., Gill N., Dawson B. 2007    

(41)” The effect of CWT on symptoms of DOMS “Vaile J., Halson S., Gill N., Dawson B. 2007 

(42)” Effectiveness of post-match recovery strategies in rugby players “Gill N, Beaven C, Cook C 2006  
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Figur 2. Kurvorna visar kontrastterapins effektivitet mätt som Kinase Koncentration (trötthetsindikatorn) i 

jämförelse med passiv terapi (ingen aktiv återhämtning). PAS= Passiv terapi. CWT= Kontrastterapi. (43) 

 

Enligt ”The effect of CWT on symptoms of DOMS” (43)  var CK  betydligt större  24 

timmar efter träning med enbart passiv återhämtning.  

Figur 2 visar hur kontrastterapin motverkar Kinase Koncentration (CK) som produceras  

i kroppen efter fysisk aktivitet Det visas som att kontrastterapin är en effektiv strategi 

mot CK nivåer. Ju mindre CK i kroppen desto bättre återhämtningen.  

  Detta gör att idrottare kan prestera bättre efter kontrastterapi som visas i olika tabeller: 

Figur 3 för ”Maxstyrka isometrisk knäböj”  visar att kontrastterapi förorsakade mindre 

förlust i muskelkraft än passivterapin (44).  

   
 

(43) Fig 3 från” The effects of Contrast Water Therapy on Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness” 

(44) Fig 1 från“The effects of Contrast Water Therapy on Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness” 
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 Figur 3. Kraftskillnad hos idrottaren 24, 48 och 72 timmar efter träning/match om man följer kontrastterapin eller 

passivterapin PAS= Passiv terapi. CWT= Kontrastterapi. (44). 

 

Figur 3 visar att det finns en betydelsefull skillnad mellan krafterna som idrottaren har 

efter passivterapi eller kontrastterapi. Framförallt 24 och 48 timmar efter aktiviteten 

(t.ex. match eller träning) finns mycket större förlust av styrkan än om man använder 

passiv återhämtning. Detta kan spela en stor roll om man t. ex. deltar i ett mästerskap 

med flera tävlingar eller matcher under några få dagar. 

  Andra diagram i artikeln visade att temperaturkontrast ledde till en betydelsefull  

minskning och snabbare återhämtning än passiv terapi . T ex. Lårmuskelvolym (Fig 4) 

och styrkan (Fig 5) hade både snabbare minskning och mindre ökning med 

kontrastterapi i jämförelse med passiv terapi som är mest använd inom sporten (45) . 

Detta innerbär en mindre stelhet i lårmuskeln som ger bättre kvalitet i rörelsen och 

mindre skaderisker. 

 

(44) Fig 1 från“The effects of Contrast Water Therapy on Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness” 
(45) Fig 4 från” The effects of Contrast Water Therapy on Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness” 
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Figur 4. Lårmuskelns volymsskillnad är betydligt mindre efter kontrastterapi, dvs bättre återhämtning PAS= Passiv 

terapi. CWT= Kontrastterapi. (45) 

 
Figur 5. Styrka/ kraft. Det finns en stor förbättring med kontrastterapi (blå linjer) PAS= Passiv terapi. CWT= 

Kontrastterapi. (46). 

 

(45) Fig 4 från” The effects of Contrast Water Therapy on Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness” 

(46)Fig 2 från” The effects of Contrast Water Therapy on Symptoms of Delayed Onset Muscle Soreness” 
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 Det finns flera resultat som visar kontrastterapins positiva effekter: 

 - Isometrisk squad/knäböj--- minskningen av prestationen var mycket mindre om man 

använde kontrasten än om man använde passiv återhämtning (Fig 6) (47) .  

 
Figur 6.  Betydelsefull skillnad (gula linjer) mellan strategier  som kan innebära mycket viktig prestationökning när 

man tävlar PAS= Passiv terapi. CWT= Kontrastterapi. (47). 

 

  - Squad hopp--- max kraftvärdet tappades mindre under 24,48 och 72 timmar efter 

fysisk aktiviteten om man återhämtade sig med kontrastterapi (Fig 7) (48) .  

 

 

 

 

(47) Fig 1 från” Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS” Vaile J, Halson S, Gill N. Fig 6  

(48) Fig 2 från” Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS” Vaile J, Halson S, Gill N.  Fig 7 
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Figur 7. Det finns en mycket viktig skillnad mellan strategier som gröna linjer visar efter 24,48 och 72 timmar efter 

övning PAS= Passiv terapi. CWT= Kontrastterapi.  (48). 

  - Smärta känsla --- Bara kontrastterapin minskade känslan av smärta hos idrottaren 

(Fig 8)  

 
Figur 8. Känslan av smärta minskade bara med kontrastterapin PAS= Passiv terapi. CWT= Kontrastterapi. (49) 

 (48) Fig 2 från” Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS”. Vaile J, Halson S, Gill N. Fig 7 

 (49) Fig 4 från “Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS”. Vaile J, Halson S, Gill N. Fig 8 
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Denna terapin är mycket effektiv för att minska svullnaden av musklerna efter en 

intensiv fysisk aktivitet och detta kan innebära en möjligt reabsortion av interstitial  

vätska som orsakar en minskad ödem (Vaile et al 2007) (50) . 

  Hittills har jag gått igenom två viktiga indikatorer av trötthet i kroppen (DOMS och  

CK nivå) och har visat effektiviteten av kontrasterapin emot de före nämnda processer. 

Det finns en annan substans som kan tas som indikator av muskulär trötthet och den är  

 lactat. Lactat är en metabolit som samlas under intensiv fysisk aktivitet och som sänker 

t.ex. muskelkraft. Bottagandet av lactat, eller mjölksyra, är en mätare för att ta reda på 

återhämtningsförhållande (51). Kontrastterapi påskyndar minskningen av plasma lactat 

efter höga intensiva övningar för båda män och kvinnor. Det påverkar också subjektiv 

förnimmelsen av trötthet (52) eftersom individerna har mindre muskelspänning och mer 

mental friskhet (53) . Man kan säga att kontrasterapin är mycket positiv för att sänka 

lactatnivå i blodet, med sina inflammatoriska processer, och är den mest effektiva 

återhämtningsstrategin av alla. Den  är även bättre än aktiv-återhämtning (lätt fysisk 

aktivitet efter träningen, matchen eller tävling som t.ex. lätt jogging). Och det är extra 

viktigt att använda den här behandlingen efter matcher och tävlingar (54) när det krävs 

mest och man behöver vara så frisk och fräsch som möjligt. Efter högintensiv löpning 

visas också optimal borttagande av lactat tack vare kontrastterapi (55) . 

    Det finns studier som förstärker användningen av kontrastterapi eftersom de visar 

effektiviteten mot muskelskada och mot inflammationen t.ex. efter högintensiv 

cykling(55) . 

Återhämtningen är mycket bättre än om man använder passivterapi eller termoterapi 

(värmeterapi). De bästa prestationer för cyklisterna följde efter både kontrastterapin och 

kylterapin (56) . De hade mycket bättre kraft under dag 4 och dag 5 än de som hade 

 

 (50) “Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of DOMS” Vaile J, Halson S, Gill N 

 (51) R. Hugh Morton “Contrast water immersion hastens plasma lactate decrease after intense anaerobic exercise“ 

 (52) Coffey, Leveritt M. Och Gill N. “Effect of recovery modality on 4-hour repeated treadmill running performance 

and changes in physiological variables“. J. Sci. Med. Sport 7:1-10.2004 

  (53) R. Hugh Morton “Contrast water immersion hastens plasma lactate decrease after intense anaerobic exercise“ 

  (54) Wilcock IM, Cronin JB, Hing WA. “Physiological response to water immersion: a method for sport recovery? 

Sports Med 2006; 36: 747-765 

 (55) Coffey, Leveritt M. Och Gill N. “Effect of recovery modality on 4-hour repeated treadmill running performance 

and changes in physiological variables“. J. Sci. Med. Sport 7:1-10.2004 

(56) Vaile J, Halson S, Dawson B.”Effect of hydrotherapy on Recovery from Fatigue“ 
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använt passiv återhämtning, som tyvärr är den mest populära metoden. Det märktes en 

betydelsefull skillnad mellan passiv och kontrastterapin. Man kan se en mycket bättre 

prestations verkningsgrad efter kontrastterapi. (56) 

 Lika viktiga är bevisen som förstärker att kontrastterapin är mycket effektiv som 

återhämtningstrategi efter tävlingar eller matcher på elitnivå (58). Enligt forskningen, är 

den här terapin, aktiv återhämtningen (olika övningar efter matchen) och att använda 

tryckkläder (Skins R) till nästa morgon bättre än passiv återhämtningen (duscha, dricka, 

äta och vila). Kontrastterapin var dock mest populär av de tre bästa strategier för att det 

var bekvämast för idrottaren. I det här fallet kan man bevisa att rugbyspelaren 

återhämtar sig bättre efter kontrastterapi än om man använder passiv metod, som har 

varit den vanligaste hittills (59). 

  Inte bara rugbyspelare har konstaterat detta inom lagsport utan även fotbollspelare och 

volleybollspelare. Varje sport har sina egna omständigheter och kontrastterapin har visat 

optimal återhämtning efter hård fysisk aktivitet, och är mycket bättre än passiv 

återhämtning eller ljummet vattenbad (60) 

Förutom detta vill jag även påvisa hur effektiv behandling den kan vara efter skador och 

hur man kan förkorta rehabiliteringstiden (61) . Man har redan sett att den här 

”pumpeffekten” efter kärlsammandragning och utvidgning av blodkärl ökar mängden av 

vita blodkroppar. Därmed startas två hälsosamma processen: borttransport av avfall som 

samlas i svullna områden och transport av syre och näringsämnen till den skadade 

delen. Det betyder att inmunförsvaret förbättras, aktiviteten ökar i olika reflexorgan, 

som t.ex. endocrin och binjurekörtel, inflammationen minskas och frigörelsekapaciteten 

av avfall förstarks (62) . Kylan har också en smärtstillande effekt eftersom den sänker 

hastigheten i nervsystemet (63) .  Man kan sammanfatta att kontrastterapin är en bra 

metod både för återhämtning och behandling. 
(56) Fig 3 från ”Effect of hydrotherapy on Recovery from Fatigue” Vaile J. Halson S. Dawson B. 

(57) Fig 4 från Vaile J, Halson S, Dawson B.”Effect of hydrotherapy on Recovery from Fatigue“.  

(58) Gill N D, Beaven C M, Cook C. “Effectiveness of post-match recovery strategies in rugby players“ 

(59) Fig 1 från “Effectiveness of post-match recovery strategies in rugby players“. Gill N D, Beaven C M, Cook C. 

(60) “Short terms effects of various water immersions on recovery from exhaustive intermittent exercise“ Purnot H, 

Bieuzen F, R Duffiel, PM Leprete, C Cozzolino, Hauswirth C 

(61)” Hidroterapia de Contraste en la rehabilitación de la fractura post-inmovilización”. Instituto Superior de Ciencias 

Medicas. Facultad de Ciencias Médicas. Dr. Serafín Ruiz de Zarate Ruiz. Villa Clara. Enero 2005- Enero 2007 

(62)” Ruptura del ligamento lateral interno del tobillo”. Rdguez. Beato R, Figueira Rdguez. R , Ferrer Lozano V. 

Rev. Cubana Ortop. Traumatologica 1998; 12(1-2):57-60 

(63)” Pain mechanisms: a new theory science”. MelzakR, Wall P. D, 2004.150:971-979 
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4 FÖRSLAG PÅ ENERGIBESPARING 

 

  4.1 Teknisk beskrivning 

 

Min lösning för att kunna ha en sådan produkt (frigidarium - bastu) med de bästa 

miljöförusättningarna, är att använda ett driftsystem som sparar energi och att tillverka 

hela enheten (frigidarium-bastu) med godkända komponenter med låg miljöbelastning 

från EU. De sistnämnda kraven når man lättare eftersom Tylö redan använder godkända  

komponenter och deras bastulösningar har ett mycket bra isoleringssystem. Jag kommer 

därför att fokusera på energibesparing genom att hitta det bästa drivsystemet. Jag ska 

först beskriva driften av värmepumpar, bastu och frigidarium och senare visa varför  

värmepump är en lönsam och miljövänlig lösning för detta.  

    

 4.1.1 Värmepumpen: 

  Hannes Alvfen, svensk nobelpristagare, sökte i slutet av 1970-talet det nya begreppet 

tepidologi (65). Begreppet kommer från ordet tepirus = ljum. Han kallade detta ”en ny     

vetenskap”, vilken handlar om ”den lågvärdiga energins utnyttjande” (66).  

  Värmepumpen kan ju överföra värme från en lägre temperatur (utomhus, frigidarium) 

till en högre temperatur (inomhus, sauna). Ett kylskåp fungerar som en värmepump. Det 

är en omvänd värmemaskin där arbetsmediet kan, med hjälp av en kompressor, ta bort 

värme från en redan kallt rum och leverera värme vid en högre temperatur (67). 

Kompressorn ökar trycket i gasformigt medium som cirkulerar i en rörslinga. Det ökas 

så mycket att gasen kondenserar och därvid avges värme till omgivningen. Detta sker i 

kondensorn och tvärttom sker i förångaren där vätskan kan expandera och förgasas. 

Därvid upptas värme ifrån omgivningen. Värme ”pumpas upp” från en lägre till en 

högre temperatur. Den omvända Carnot-processen är också den ideala värmepumpen(68). 

Maskinen ”lyfter” värme från en lägre temperatur till en högre nivå.     
 

 

 

(65) Dagbladet 1978-09-02 

(66) ”Populär energi” Tage Sundström s.101 

(67) ”Populär energi” Tage Sundström s.100 

(68) ”Populär energi” Tage Sundström s.100 
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Figur 9. Värmepump/kylanläggning i kyldrift.  Kyldelen (inomhus) placeras i frigidariumet och utomhusdelen i 

bastun. (69) 

  

Figur 9 visar en värmepump/kylmaskin i kyldrift. Maskinen kan både ge kyla till 

frigidariumet och värme till bastun.  De processer som sker vid drift av en värmepump 

som visas i figur 10.  Som man kan se i figuren tas värme upp när ett  kylmedium 

förvandlas till ånga. Denna komprimeras senare i kompressorn och temperatur och tryck 

ökar rejält. Det varma kylmediet förs till kondensorn där värmen avges och kondenseras 

tillbaka till vätska. Kylmediet i vätskeform  får gå igenom en expansionsventil till 

lågtryckssidan av systemet och cirkeln kan börja om. (70)  

  
Figur 10. Värmepumpen ar uppbyggd av en kompressor, föråbngare (evaporator), expansionsventil, kondensor sam  t 

rörledningar.. (70) 

 

(69) http://www.perfect-home-hvac-design.com/heat-pump-pros-n-cons.html 

(70) http://energy-alaska.wikidot.com/heat-pumps  



 
 

26 
 

 

Den energi som åtgår för att driva värmepumpen kommer också att resultera i 

värmeutveckling, som kan tas tillvara för uppvärmningsändamål. Värmefaktorn hos en 

värmepump varierar i praktiken mellan 2,5 och 4,2 (71). Den tillförda värmen överstiger 

med mellan 2,5 och 4,2 gånger den energimängd som åtgår för att driva värmepumpen. 

Man kan säga att man betalar bara 1/2,5 till 1/4,2 av energikostnaden. Carnotprocessen 

verkningsgrad är den maximala, som kan uppnås av en värmemaskin. Carnotprocessens 

verkningsgrad utgör således en övre gräns för värmemaskinens effektivitet. Eftersom 

man i praktiken aldrig kan åstadkomma idealiska reversibla processer, kommer man 

aldrig i närheten av den  ideala, termodynamiska verkningsgraden(72). 
 

  4.1.2 Bastu 

Vi använder ett drivsystem från Tylö, en MPE... modell. Efter olika prover och 

mätningar fann vi att optimal effekt av aggregatet nås, när det placeras på samma vägg 

som dörren (71 ). Förklaringen är att dörrens ” luftcirkulation ” skall samarbeta med 

varmluften från aggregatet, som installeras 270 mm höjd från golvet och minimalt 

avstånd till sidovägg. 

 
 Figur 11. Bild 13 på ”Montering av bastuaggregat”. Tylö (73)  

 

 

(71) ”Populär energi” Tage Sundström s.101 

(72) http://people.arcada.fi/~nylundc/termodyn06/forel/kap_5.pdf 

(73) ”Montering av bastuaggregat” Bild 13. Tylö 
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Aggregatet ansluts med vanlig elkabel ( FK eller EKK ) godkänd för fast installation. 

Inluftsventilen placeras direkt mitt under bastuaggregatet rakt genom väggen  

 Ventilstorleken för den här bastun är ca 125 cm2
  ( 74 ). 

Utluftsventilen och inluftsventilen ska placeras på maximalt avstånd t.ex. diagonalens 

avstånd.  För att få den bästa effekten i ventilationssystemet skall utluftsventilen alltid 

utmynna till det utrymme som dörr och inluftsventil är placerade och skall alltid sitta 

högst upp på väggen eller i taket. Den får aldrig utmynna direkt i den fria luften. Luften 

som kommer ut från bastun och förnyas kontinuerligt i det utanförliggande rummet. Vi 

kom på  tre alternativ för att kunna placera utluftsventil med bästa effekt. 

 ALT. A: Utluftsventil genom bastuvägg. Ventilen placeras högt nära taket ( sett från 

ovan ) 

 ALT. B: Utluftsventil genom tomrummet ovanför bastuns tak ( sett från sida ) 

 ALT. C: Utluftsventil via trumma under taket inne i bastun ( sett från sidan) 

 

 
Figur 12. ”montering av bastuaggregat”. Tylö (74) 

 

  4.1.3 Frigidarium: 

Jag har fått hjälp, genom Tylö, av TeoKyl Sweden AB för att kunna bygga 

frigidariumet. Stephan Olsson var kontaktperson hos Teo Kyl och han har tillsammans 

med sina tekniker byggt ett kylrum hos Tylö. Fotografier finns i bilaga.  

Vi använde ett rum som var 2 x 1,5 meter och som hade både isolering och plast för att 

täcka. 

Fläktförångares modell tillverkades av Asarums Industri AB ( AIA ) och var av typ 

EVFK 5-4 med varvtal 1300 r/min. Vi monterade den på taket och den blåser 

horisontellt. Det var bästa plats för att reducera elförbrukningen eftersom kall luft 

sjunker neråt. 
 

 

(74) Bild 15 Montering av bastuaggregat 
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5  UTVÄRDERING AV FÖRSLAGET 

   

 5.1 Önskemål 

  Mitt önskemål är att tillverka en modell som drivs med en värmepump utan behov av 

förstärkning eller användning av andra källor. Problemet är, enligt Martin Warenholt, 

som jobbar hos Mitsubishi Electric Europe B.V. som Marketing Manager, att en luft-

luft värmepump inte klarar dessa temperaturer, dvs. att kunna generera 80º C i bastun. 

Detta beror på den kyltekniska delen. Kylmediet, som brukar användas i 

standardmodeller ( R410a eller R407c ), är fysiskt begränsat, dvs. den kan inte nå upp i 

dessa temperaturer. Han tyckte att man kunde bygga en modell med lågtryckgas som 

R134a. Därmed kunde man teoretisk nå dessa temperaturer. Det finns dock ingen 

tillverkare i världen som har dessa aggregat som standardlösning. 

 Med tanken på att det behövs mer tid och en stor investering för att kunna bygga en 

värmepump som skulle kunna lösa problemet, har jag tillsammans med Tylö bestämt att 

bygga en bastu-frigidariumenhet med Tylö Bastu teknologi på värmesidan och Teokyl 

teknologi på kylsidan. 

 

 5.2 Förutsättningar för genomförande. Tillverkning/produktion 

   Jan Bjärnhag och jag hade planerat att vara klara med sauna- frigidariumenheten till 

sista april 2012 och den skulle byggas hos Tylö. Det uppstod ett problem som försenade 

tillverkningen flera veckor eftersom en arbetare som monterade enheten fick genomgå 

en operation. Slutligen monterade man ett basturum och ett kylrum hos Tylö. 

 

 

6 ARBETSPROCESS OCH UPPFYLLNING AV MÅL 

 

 6.1 Utveckling av processen 

   Det gjordes olika tester och mätningar för att förbättra drivsystemet så mycket som 

möjligt, både från ett energibesparingsperspektiv och miljöperspektiv. Vi började med 

att ställa in bastun på 100ºC ( foto) och kylrummet på 1ºC. Effekten i bastun blev den 

som man önskade, dvs. att man svettades inom de 4-5 första minuterna. Men däremot så 

blev inte effekten i kylrummet optimal eftersom själva rumstemperaturen ökade när en 

person gick in i rummet till 2ºC. Temperaturökningen orsakades av kroppstemperaturen 
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från individen som kom in. Varken kylaggregatet eller fläkten ställdes in tillräckligt 

starkt för att kunna nå de förutsättningar som påverkar ”pumpeffekten” som var vårt 

önskemål. Effekten för bastun och frigidarium var respektive 6 kW och 3,5 kW och 

resultaten blev inte de optimala eftersom vi inte kunde nå de temperaturer som vi 

önskade. Detta skeddes den 20 augusti 2012. Efter nya prover konstaterades att vi måste 

öka fläktens hastighet  men det behövdes något mer för att nå de önskade 

temperaturerna. Tack vare Gunnar Nilsson, civilingenjör som jobbar hos Tylö, 

upptäckte vi att den relativa fuktigheten i luften kunde vara en möjlig lösning. Med 

hjälp av en dimgenerator kan man öka den relativa fuktigheten i luften i kylrummet och 

därmed kan man nå kontrastterapins mål:  att aktivera ”pumpeffekten” i blodkärlen. 

 Det finns forskning som har gjorts av den amerikanska armén om kroppstemperaturens 

begränsningar (75). Dessa är mycket viktiga för att kunna ge förutsättningarna för det här 

miljövänliga drivsystemet i sauna- frigidariumenheten. Det finns också ett viktigt 

projekt ,”Speed Sauna”, som gjordes av Gunnar Nilsson hos Tylö (76). Med hjälp av den 

kan jag beskriva förutsättningarna (temperaturen-luftfuktighet) som måste finnas i 

bastun för att nå brytpunkten, dvs. temperaturen där kroppen börjar att svettas för att 

kyla ner sig och därmed uppnå värmebalans igen. Vid ökad temperatur ökar 

svettavgivningen. Till slut klarar inte kroppen att kyla för att erhålla värmebalans och 

svettavgivningen ökar kraftig. Detta kallas för brytpunkten och beror på både 

temperatur och fuktighet. Man kan begränsa temperaturen som behövs i bastun för att 

nå brytpunkten. Med större fuktighet räcker det med lägre temperatur. 

 Enligt teorin ”Termisk Stress och Arbete i värme” (77) når man brytpunkten när man har 

speciella förhållanden för både temperatur och relativ fuktighet i luften. Det finns tre 

olika fall där man kan nå brytpunkten med relativt låga temperaturer, vilket är mycket 

intressant för att kunna ha kontrastterapi med både energibesparing och låg 

miljöbelastning som är önskemålet i det här projektet. Vi testade runt 35ºC om man 

kunde öka svettavgivning rejält och detta skedde när den relativa fuktigheten var runt 

70% (a) (Fig 13) . Med 40ºC  behövdes det runt 45% fuktighet för att nå brytpunkten (b) 

(Fig 14) och slutningen gjordes också ett test med 45ºC temperatur och vi konstaterade 

att fuktigheten som behövdes var lägre än i a) och b). Fuktigheten var runt 35% (c) (Fig 

14)  

 
(75) (76) (77) Samtal med Gunnar Nilsson, civilingenjör och teknisk licenciat hos Tylö AB 
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Det visas i följande figurer:    

a) Med 35ºC och runt 70% RH (relativ fuktighet), man ser i tabellen att när 

fuktigheten ökar till 70%, stiger svettavgivningen rejält. 

      
                  Figur 13. Man når brytpunkten runt 70%  relativ fuktighet eftersom svettavgivningen ökar på ett  

                  betydande sätt. 

b)  Med 40ºC och runt 47% RH nås brytpunkten (svettavgivning ökar mycket). 

Ökar man fuktigheten så ökar även svettningen rejält runt 47%  

 

                  Figur 14. Brytpunkten nås runt 47% relativ fuktighet. Högre temperatur innebär lägre relativ fuktighet. 
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c) Med 45ºC och runt 34% RH kan nås brytpunkten. Man svettas betydligt mer 

efter ökningen av relativ fuktighet till 34%. 

.               Figur 15. Vid den här temperaturen (45ºC) räcker med 34% relativ fuktighet för att nå brytpunkten där              

              svettavgivningen stiger rejält 

 

 

  Vi jämförde värden med och utan befuktning med teorin angående termisk stress och 

man kan bekräfta efter de här resultaten att fuktigheten är extremt viktig för att nå 

brytpunkten med sådana låga temperaturer. Utan befuktning, som visas i de följande 

figurer ( Fig 16,17,18,19), har man ej nått brytpunkten för temperaturbalansen vid dessa 

temperaturer runt 40ºC. Relativa fuktigheten är alldeles för låg för att nå brytpunkten. 

  I figur 16 kan man se hur mycket fuktighet det finns i rummet vid dessa temperaturer: 

 

 T= 35°C ger %RH=18,8 (Figur 17). Den gröna linjen .-.-.-.-. i figur 16 visar att 

vid 35ºC (blå kurva) ligger fuktigheten på 18,8%  (rosa kurva). 

 T= 40°C ger %RH=15,8 (Figur 18). Den röda linjen .-.-.-.- i figur 16 visar att vid 

40ºC (blå kurva) ligger fuktigheten på 15,8% (rosa kurva). 

 T= 45°C ger %RH=13,0 (Figur 19). Den blå linjen  .-.-.-.- i figur 16 visar att 

relativ fuktigheten i rummet vid 45ºC (blå kurva) är 13% (rosa kurva). 

 

 



 
 

32 
 

Figur 16. Uppvärmingstid utan befukting. Här kan man se hur mycket relativ fuktighet som finns i rummet vid de här 

temperaturen (35,40 och 45ºC). ____ Temp-Temperatur. _____ %RH- relativ fuktighet 
 

 Senare kan man se i figurerna 17,18 och 19 om man når brytpunkten eller inte. Det 

visas i de tre olika fall som kommer följande 

Vi konstaterade att den relativa fuktigheten minskar när man ökar temperaturen. Det 

visas, i de följande figurerna (Fig 17,18,19) att man når inte brytpunkten (temperatur när 

svettavgivningen ökar rejält för att kompensera kroppstemperatur) vid de temperaturer 

(35ºC, 40ºC och 45ºC) när man inte befuktar bastun: 
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 S= 0,5 vid 35ºC och 18,8 % RH (Figur 17). Man ser hur mycket relativ fuktighet 

finns vid den här temperaturen när man använder figur 16 och man följer den 

gröna linjen .-.-.-.-.- ,som representerar 35ºC, till den rosa kurvan som ger 

fuktighetensvärdet. Man använder det här vardet (18,8%)  i figur 17 för att 

konstatera att man ej når brytpunkten.18,8% är betydligt mycket lägre än 70% 

som behöver för att nå brytpunkten vid den här temperaturen som visas i figur 

13.    

 
Figur 17. Svettavgivningen S= 0,5 mindre än S=0,8 (med befukting RH=70% som visas i Figur 13. Man når inte 

brytpunkten med så låg fuktighet (det behövs 70% och vi har 18,8%).   

 

 

 

 S=1 vid 40ºC och 15,8% RH (Figur 18). Man ser hur mycket fuktighet finns vid 

den här temperaturen när man följer .-.-.-.- i figur 16 till den rosa kurvan 

(15,8%). Det här värdet är också mycket lägre än 47% som krävs för att 

brytpunkten skall nås runt 40ºC ( visas i figur 14). 
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  Figur 18. Svettavgivning S=1 mindre än S= 1,4 ( med befuktning RH=47% som visas i Figur 14. Man når inte en 

rejält svettavgivning eftersom det krävs högre fuktighet (vi har 15% och det behövs runt 47%) 

 S=1,7 vid 45ºC och 13 % RH (Figur 19). Man följer.-.-.- i figur 16 och man får 

13% fuktighet som är mindre än 34% som behövs runt 45ºC för att nå 

brytpunken (visas i figur 15) 

 
Figur 19. Svettavgivning S= 1,7 mindre än S= 2,2 (med befuktning RH= 34% som visas i Figur 15. Relativ fuktighet 

är 13% och är därför S är mindre än 2,2 när brytpunkten nås med relativ fuktighet runt 34% 
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Därmed kan man konstatera att fukthalten är en mycket viktig faktor för att minska 

energiförbrukningen. Fuktigheten produceras med en dimgenerator. Man behöver inte 

längre komma till så höga temperaturer för att få fram en kraftig svettavgivning. Det här 

är ett mycket viktigt konstaterande från både energi- och miljöperspektiv. Traditionella 

bastuaggregat kräver mycket mer energi för att nå runt 90ºC-100ºC, där rejäl 

svettavgivning sker, än för att nå 35ºC-45ºC med hög fuktighet med hjälp av en 

dimgenerator. Dimgeneratorn förbrukar ungefär 90 W. Med en betydligt mindre 

förbrukning lyckades den med att sprida ut en ”färdig produkt” i bastun: dimman. 

Luftfuktigheten nås på ett snabbt och sparsamt sätt. Med en combiaggregat på 6 kW 

(med inbyggd ånggenerator) får man vänta ca. 11 minuter för att få ånga i bastu (Fig 

20). Detta innebär större energiförbrukningen.  
 

 

 

 

Figur 20. Uppvärmingstid Combi 6 kW. Det visar att combiaggregat ger ingen ånga före 11 min. Man får därför inte 

samma snabba förlopp att passera brytpunkten för termisk stress. 
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 Ånggeneratorn behöver ungefär 11 min för att producera ånga och därmed öka 

fuktigheten i bastun. Trots ökningen, blir aldrig den relativa fuktigheten tillräckligt hög 

för att nå brytpunkten vid de här temperaturerna (35, 40 och 45ºC). Det innebär att om 

man vill öka svettavgivning rejält får man även öka temperaturen och därmed ökar 

elförbrukningen. I figuren ser man vad som händer vid 35,40 och 45ºC och hur mycket 

relativ fuktighet det finns med combiaggregatet:   

 T= 35°C ger %RH=7 -.-.-.-.-.- . Med den här temperaturen, 35 ºC (blå kurva), ser 

man att den relativa fuktigheten (rosa kurva) är 7%. Med de två värden, 35ºC 

och 7% relativ fuktighet, visas i figur 16 att svettavgivningen är 0,5 (S=0,5). 

Man når inte brytpunkten 

 T= 40°C ger %RH=5 -.-.-.-.-.- .Vid 40ºC (blå kurva) har man 5% av relativ 

fuktighet (rosa kurva). Om man tar de här värdena till 40ºC svettavgivnings 

figur (Fig 18) konstaterar man att S=1,0. Det innebär att man inte når 

brytpunkten.    

 T= 45°C ger %RH=4  -.-.-.-.-.- . Med 45ºC (blå kurva) har man 4% fuktighet 

(rosa kurva) och när man ser svettavgivningens värde på figur 19 kan man 

konstatera att man inte heller når brytpunkten  (S=1,5)        

   

 Med befuktning (fig 21) har vi nått brytpunkten för temperaturbalansen före 40ºC. Man 

kan alltså börja bada bastu redan efter 8 till 10 min, som visas i de följande figurerna 

(Fig 21,22,23,24). 
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Figur 21. Uppvärmingstid med befuktning. Det visas, vid olika temperarturer (35,40 och 45ºC), hur mycket relativ 

fuktighet det finns när man befuktar rummet. 

 
 
 Figur 21 visar olika fall vid olika temperaturer när man befuktar rummet och det visas 

på samma sätt i de följande figurer (Fig 22,23,24)  där kan man se om man når 

brytpunkten eller inte: 

 T= 35°C ger %RH=57 -.-.-.- Med den här temperaturen (blå kurva i Figur 21) 

har man 57% relativ fuktighet (rosa kurva). (Fig 22) 

 T= 40°C ger %RH=52 -.-.-.- Vid 40ºC ser man i figur 21 att den relativa 

fuktigheten är 52% (rosa kurva). (Fig 23) 

 T= 45°C ger %RH=44 -.-.-.- I figur 21 visar den relativa fuktighetskurvan (rosa 

kurva) ett värde på 44% vid 45ºC (blå kurva). (Fig 24)   
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Figur 22. T=35°C och %RH=57 ger S=0,6. Man når inte brytpunkten. Det behövs högre fuktighet (runt 70% enligt   

Figur 13) för att svettas rejält vid den här temperaturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. T=40°C och %RH=52 ger S=2,1. Här når man brytpunkten. Man kan se hur svettavgivningen stiger rejält 

med 52% relativ fuktighet. Det behövs 47% RH (visas i Figur 14), så här har vi högre fuktighet än vad som krävs för 

att komma till brytpunkten. 
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Figur 24. T=45°C och %RH=44 ger S>6. Här passerar man brytpunkten. Bryttpunkten nås med S  mellan 2 eller 2,5 

och den relativa fuktigheten då är 34% ( visas i Figur 15) 

 
 

 Mot slutet gjordes olika tester med flera personer som gick in och gav ett subjektivt 

utlåtande vid olika tillfällen. Det visas i figur 25. Man kan inte ta fram ett exakt resultat 

angående tid och temperatur eftersom varje individ är olika och det finns de  som är 

mycket känsliga för höga temperaturer och samtidigt som det finns de som tål betydlig 

mer värme än andra. Trots allt har jag försökt ge ett generellt perspektiv om hur bastun 

upplevs vid sådana temperaturer och fuktigheter. Därmed kan man jämföra dessa 

förnimmelser med de upplevelser som man har när man badar bastu vid normala 

temperaturer (dvs. högre temperatur runt 100ºC och lägre fuktighet eftersom det 

används inte dimgenerator som fuktar rummet). 
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Figur 25. Olika tester om hur testpersonerna upplevde olika förhållanden. Temp_____  Fuktighet ______ 

* Har passerat brytpunkten 

 

Man kan se att efter 6 minuter  upplevde testpersonerna tillräcklig värme och fuktighet 

för att kunna börja bada bastu, men det tar runt 10 minuter innan man når brytpunkten 

runt 40ºC.  I figur 23 kan man se att man passerar brytpunkten med 40ºC och 47% RH 

(brytpunkten, S= 1,2, nås vid 40ºC och runt 40-45% RH). Med detta resultat kan man  

Som en mkt 
varm 
sommardag Ganska varmt och 

fuktigt 

Varmt och fuktigt. 
Nu går det att börja 
bada. 

VARMT, 
FUKTIGT! 
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avgränsa förhållandena som behövs för att kunna bada bastu med betydligt lägre 

temperatur. 

  Frigidariums förhållanden har också blivit undersökta. De behövs komma ner till  

minus 4º C och fläkten måste hjälpa till att förstärka effekten. Det krävs också en 

dimgenerator som kan fukta luften till 45-50%. Därmed kan jag funnit att den här 

speciella värmepumpen skulle behöva klara att värma ett rum till 40º C  och med hjälp 

av en dimgenerator höja luftfuktigheten till 45-50%  och att kyla ner ett rum till -4ºC 

och med en dimgenerator som skulle fukta luften i rummet ungefär lika mycket som i 

bastun. Det finns inte en färdig standardmodell på marknaden men det är inte speciellt 

svårt att ta fram olika delar som klarar dessa villkor (78).     

 

 

7  DISKUSSION OCH JÄMFÖRELSE 

 

  Det har redan visats att enheten sauna-frigidarium är effektivt för återhämtning och att 

temperaturskillnaden mellan de två rummen har begränsats och minskats betydelsefullt. 

Nu vill jag bekräfta från energibesparingssidan att det är lönsamt och ekonomiskt att 

använda värmepumpsystem som driftsystem. Hos Tylö har jag mätt på olika 

bastuaggregat och kylaggregat. Jag vill jämföra dem med värmepumpförbrukning för att 

bekräfta om det är lönsamt och miljövänligt att tillverka det här driftsystemet.  

 Vi mätte effekten på B407-V1Sense Combi 8 KW under tre timmar för att kunna se 

förbrukningen. Det visas i de följande grafer och tabeller. Gunnar Nilsson, civilingenjör 

hos Tylö, berättade att deras aggregat har utvecklats så mycket att de reglerar sig efter 

behov. Det innebär att de använder bara de element som behövs jämfört med andra 

aggregat som har bara ”1 eller 0 läge” dvs. att de förbrukar 8 kW eller 0 kW eftersom de 

ej kan regleras. Hos Tylö har tekniken utvecklats så mycket att t.ex. B407 modell har tre 

element som fungerar eller stänger av sig automatisk efter behov. Det innebär större 

livslängd på själva systemet eftersom elementen värms mindre. Vi ställde temperaturen 

runt 100, 60, 90 och 110ºC (Fig 25, 26, 27). Det användes olika värmesensorer i bastun 

och varje femtonde sekund togs en mått som registrerades i en databas. Sen beräknade 

vi ett genomsnitt av effekten. 

 
(78) Samtal med Henrik Bengtsson. Värmepumpspecialist. 
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Figur 26. Man kan se tydligt hur aggragatet jobbar och vilken effekt det ger. Alla tre element är på tills temperaturen 

når 98º C och vid den temperaturen stängs ett element av automatiskt (effekten sänks till 5 kW) och om det behövs 

två  (effekten sänks till 2,4 kW). Sä här regleras temperaturen runt 100ºC  hos Tylös aggregat. 

 

Detta är ett exempel på hur mycket Tylös aggregat förbrukar för att värma till 100º C i 

tre timmar, men i verkligheten är förhållandena  helt unika eftersom det finns många 

olika varianter, t.ex. hur många gånger man öppnar dörren 0ch hur många personer som 

finns i rummet. Det är helt olika från gång till gång. Detta försvårar möjligheten att göra 

en förbrukningskalkyl för att kunna jämföra olika system. Trots allt, kan man konstatera 

att Tylös aggregat förbrukar mindre än 8 kW. Man ser i grafen (Fig26) att vid 98ºC så 

stängs ett av de tre elementen av och senare fungerar två och ibland ett för att hålla 

temperaturen runt 100ºC. Snittförbrukningen under den första timmen är 7,3 kW. och 

under den andra timmen är snittförbrukningen 5,0 kW. Det andra fabrikatet förbrukar 8 

kW tills den når runt 98ºC då stänger den av sig tills temperaturen sänks; då sätter 

aggregatet igång igen med 8 kW effekt. Förbrukningen i både fallen är ungefär likadant 

men Tylös modell kan ha längre livslängd eftersom självreglering gör att elementen blir 

mindre varma pga. att ett eller två stängs av eller även alla tre vid behov.   

   Vi gjorde också ett test av hur mycket samma Tylöaggregat skulle förbruka när man 

istället värmer bastun till 60º C med en topptemperatur på 80º C (Fig 27). Vi gjorde i 

princip likadant som vid det tidigare testet  när vi ställde temperaturen runt 100º C. Vi 

mätte var femtonde sekund. Figur 27 visar resultaten och mätningarna. Här kan man 
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konstatera hur mycket energi bastuaggregat förbrukar för att värma rummet till 60º C 

och behålla temperaturen i rummet. Det finns bara två tillfällen när vi värmde rummet 

till 80ºC. Man kan också se i de andra grafer (Fig 26,27,28) vid olika temperaturer 

(100ºC, 60ºC, 90ºC och 110ºC respektive) hur stor elförbrukning blir vid olika 

förutsättningar. 

 
 
 

 
 
Figur 27. Man kan se under de två första timmarna hur bastuaggregatet kör med alla tre element tills det når runt 60ºC  
(58ºC). Efter det fungerar två eller ett element och det kan även helt stängas av när rummet håller sig varmt runt  
60ºC utan behov av aggregatet. 
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Till slut värmade vi rummet till 90ºC och till 110ºC för att kunna se hur mycket 

förbrukning som behövdes i detta läge (Fig 28). 

  

Figur 28. Man kan se förbrukningen för att behålla temperaturen i rummet vid 110ºC (4,7 kW) och vid 90ºC          
(2,6 kW). _________ Temp—Temperatur. __________ P(kW)—Effekt (kW) 
 
 
 Med dessa figurer (Fig 26,27,28)  kan man se hur mycket elförbrukning blir vid olika 

temperaturer på en bastuaggregat. Man får inte glömma att det finns även ett 

kylaggregat som kyler ner frigidarium med sin respektive elförbrukning. Därmed kan 

man se hur mycket energibesparing skulle bli om man använder ett värmepumpsystem 

som drivsystem för enheten sauna-frigidarium.   

 Till slut vill jag göra en teoretisk kalkyl för elförbrukningen under de olika 

omständigheterna som kan finnas  på de stora idrottsanläggningar där bastun och 

frigidarium används dagligen under flera timmar. Elförbrukningen är väldigt svår att 

generalisera eftersom det finns många olika faktorer som är omöjliga att planera som 

t.ex. hur många gånger man öppnar dörren, hur många personer som samtidigt använder  

bastun eller frigidarium, vilken isolering som finns i rummen, etc. De faktorerna ändras 



 
 

45 
 

totalt från gång till gång. Trotts detta vill jag bevisa att besparingen av energi och 

därmed kostnader är betydelsefull.  

 Jag ska jämföra elförbrukningen i de olika fallen med förbrukningen om man använder 

en luft-luft värmepump som drivsystem. Det behövs en kompressor i själva 

värmepumpen som klarar sådana speciella förhållanden. Med hjälp av Henrik 

Bengtsson har jag hittat en kompressor som tillverkas av Emerson Climate 

Technologies med effekt på 6,5 kW. Den heter Copeland ZH9KVE med en värmefaktor 

(COP), dvs. effekt på kompressor, lika med 2,59. Tillförd effekt till kompressor är 2,5. 

Det behövs 2,5 kW för att driva maskinen som använder alla 6,5 kW för att värma och  

4 kW för att kyla (kylkapacitet är 4,1 kW). Arbetsmedium är kölmedium R407C. Den 

här enheten är gjord för att klara en förångningstemperatur på -14ºC som utger -4ºC i 

kylrummet. Den här klarar också en kondenseringstemperatur på 55ºC som utger 50ºC i 

bastun. Rummen storlek är ungefär 6-8 m2.  

 Jag uppskattar att bastu-frigidariumenheten fungerar 6 timmar per dag och att 

idrottsanläggningen där bastun-frigidarium finns är öppen 300 dagar om året. Med de 

här villkor gör jag kalkyl:  

a) Kylrummets elförbrukning: 

  Kompressorn har en effekt på 6 kW. Det används full effekt för att kyla ner rummet 

och sedan har maskinen en förbrukning för att bibehålla temperaturen runt -4ºC som är 

3,4 kW snitt. Jag har påstatt att den fungerar 6 timmar per dag. 

 Jag använder den här formelen: P x t = elförbrukning  P-effekt ; t-tid 

   6 kW   x 1 timma  =   6 kWh 
+ 
   3,4kW x 5 timmar = 17 kWh 
                                  _________ 
                                    
                                    23 kWh per dag 
 
  23 kW per dag x 300 dagar = 6900 kWh per år för att kyla ner frigidarium 
 
 
b) Bastuns elförbrukning: 

    Vi har använt ett Tylöbastuaggregat som hetter B407-V1 Sense Combi 8 kW 

b.a) Bastu på 100ºC (Figur 26): 

   Man ser i Figur 26 att bastuaggregatet kör med full effekt tills det når 100ºC och     

effekt i den första timman är i snitt 7,3 kW. Under nästkommande timmen ligger 
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effekten för att behålla temperaturen på 5,0 kW. Jag använder samma formel som i 

frigidarium för att få veta elförbrukningen som sker i den här processen:   

    P x t = elförbrukning  P - effekt ; t – tid 

   7,3 kW x 1 timma  =   7,3 kWh 

+ 

   5 kW    x 5 timmar =   25 kWh 

                                   __________   

                                       32,3 kWh per dag 

32,3 Kw per dag x 300 dagar per år = 9690 kWh per år för värma bastun till 100ºC 

 

b.b) Bastu på 110ºC (Figur 28): 

   Som Figur 28 visar, alla bastuaggregatelementen är på tills man når 110 ºC och 

det tar en timma. Därmed har en effekt under den  första timmen på 8 kW och efter 

det används bara elementen för att behålla den önskade temperaturen och har en 

snitteffekt på 4,7 kW. Jag använder formel  

     P x t = elförbrukning 

    8 kW x 1 timma =    8 kWh 

+ 

  4,7 kW x 5 timmar = 23,5 kWh 

                                 __________ 

                                     31,5 kWh per dag 

 31,5 kW per dag x 300 dagar per år = 9450 kWh per år för att värma bastun till 110ºC 

 
c) b.c) Bast på 90ºC (Figur 28): 

          I Figur 28 visas att effekten på bastuaggregat för att nå 90ºC är 5,46 kW. Man                                     

      ser i Excel Data på den här grafen att det tog 40 minuter att nå 90ºC med maxeffekt   

      på bastuaggregaten. Effekten för att behålla temperaturen är 2,6 kW. 

 

             8,2 kW (maxeffekt) x 0,6 timma (40 min)       = 5,46 kWh 

        + 

             2,6 kW                     x  5,4 timma                      = 14,04 kWh            

                                                                                   _______________   

                                                                                           19,50 kWh per dag 

  19,50 kW per dag x 300 dagar per år = 5850 kWh per år för att värma bastun till 90ºC 
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Nu räknar jag ihop elförbrukningen för bastu-frigidariumenheten dvs kylaggregats 

elförbrukning plus bastuaggregatets elförbrukning vid de olika temperaturer: 

a) förbrukning frigidarium-bastu (100ºC): 

6900 kW + 9690 kW = 16590 kWh per år 

 

b) förbrukning frigidarium-bastu (110ºC): 

6900 kW + 9450 kW = 16350 kWh per år 

 

c) förbrukning frigidarium-bastu (90ºC): 

6900 kW + 5850 kW = 12750 kWh per år 

                                            

Slutningen gör jag kalkyl på hur mycket el förbrukar luft-luft system: 

 P x t = elförbrukning   P-effekt; t-tid 

2,5 kW x 6 timmar = 15 kW per dag 

15 kW per dag x 300 dagar = 4500 kWh per år för att värma och kyla  

Jag måste ta hänsyn till förbrukningen som finns på de två dimmgenerator som behövs: 

90W per timma = 0,09 kW per timma  

0,09 kW per timma x 6 timmar per dag = 0,54 kW per dag 

0,54 kW per dag x 300 dagar = 162 kW per år 

162 kW per år x 2 (man använde två stycken) = 324 kWh per år för att generera dimma 

 
Total förbrukning: 4500 + 324 = 4824 kWh per år 
 
 
 
Alla förbrukningsresultat representeras i Figur 29 där man kan se skillnaden i 

förbrukning mellan nuvarande drivsystem (elaggregat i olika temperaturer) och luft-luft 

drivsystemet. Man kan konstatera en betydelsefull energibesparing om man skulle 

använda det här nya systemet. Det visas nu i den följande diagram (Figur 28): 
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Figur 29. Diagrammet visar att det blir en betydelsefull energibesparing när man använder luft-luft värmepump-
system (kolumn nr 4) i jämförelse med nuvarande system vid olika bastunstemperaturer (kolumn 1,2 och 3). 
 
 
 
8 SLUTSATSER 
 

 
 Det här examensarbetet har redovisat att kontrastterapin är en effektiv och användbar 

återhämtningsterapi som kan användas lika väl på elitnivå som på amatörnivå för att 

hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare efter intensiv fysisk aktivitet och därmed 

förbättra prestationen för idrottare. Genom att använda ett kylrum som även kallas 

frigidarium och ett varmt rum, bastun som även kallas sauna. Frigidarium har använts 

istället för isbad (i hinkar, badkar eller i poolen) eftersom det är mindre smärtsamt och 

man kan nå samma effekt utan att behöva chocka kroppen på ett extremt sätt. Jag har 

begränsat temperaturen på båda sidor för att kunna nå den här effekten som vi är ute 

efter och som kallas ”pumping effekt”. Den är en av de största effekterna av 
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kontrastterapi och består av kärlsammandragning och kärlvidgning och  sker när 

kroppen värms upp till en gräns där man passerar det som kallas brytpunkten (man 

svettas rejält för att kyla ner kroppen och därmed åter uppnå värmebalans) och efter det 

kyler man ner kroppen till en viss nivå där kroppen agerar och kompenserar kylningen 

för att återgå till en temperaturbalans. Temperaturen på bastusidan har kunnat 

begränsats till 40-45ºC tack vare hög relativ fuktigheten  i rummet. Genom att använda 

dimgenerator för att förstärka fuktigheten. Trots lägre temperatur når man ändå 

brytpunkten tack vare fuktigheten. Jag har också begränsat temperaturen på 

frigidariumssida runt -4ºC med hjälp av en fläkt som förstärker effekten tillsammans 

med  dimgeneratorn och som hjälper kroppen att chockeras på en mindre smärtsamt sätt 

än med isbad. Temperaturskillnaden mellan rummen har minskat betydligt genom den 

ökade luftfuktigheten. Temperaturskillnaden i början mellan bastun och frigidarium var 

ungefär 100ºC för att kunna nå kontrastterapins effekt. Genom att lägga till fuktighet, i 

både bastun och frigidarium, räcker det med en temperaturskillnad på ungefär 50-55ºC. 

Med stñd av detta kan man använda ett drivsystem som är betydligt mer sparsamt 

samtidigt som det är mycket mindre belastande för miljön eftersom det inte behöver lika 

mycket energi. Det här systemet är ett luft-luft värmepump system som värmer den 

fuktiga luften till 40-50ºC och som kyler ner den fuktiga luften till-4ºC. Elförbrukningen 

minskas till mindre än hälften av den nuvarande. Detta leder till en bättre återhämtning 

samtidigt som man minskar energianvändningen och miljöpåverkan. Det ger fördelar åt 

alla, driftansvariga för anläggningar så väl som idrottaren. 
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BILAGA 1 

Mättningar som tillhör Figur 26 
  Temperatur 

(°C) 
P(kW) 

 
00:00 23,6 7,2  
00:00 24,3 7,3  
00:00 24,9 7,3  
00:00 25,7 7,2  
00:01 26,4 7,3  
00:01 26,9 7,2  
00:01 27,7 7,2  
00:01 28,4 7,2  
00:02 29,1 7,2  
00:02 29,8 7,4  
00:02 30,4 7,3  
00:02 31,2 7,3  
00:03 31,8 7,3  
00:03 32,4 7,3  
00:03 32,9 7,3  
00:03 33,6 7,3  
00:04 34,7 7,3  
00:04 35,1 7,3  
00:04 35,8 7,3  
00:04 36,4 7,3  
00:05 36,7 7,3  
00:05 37,2 7,3  
00:05 37,8 7,3  
00:05 38,2 7,3  
00:06 38,7 7,3  
00:06 39,3 7,3  
00:06 39,8 7,3  
00:06 40,2 7,3  
00:07 40,6 7,3  
00:07 41,2 7,3  
00:07 41,8 7,4  
00:07 42,2 7,3  
00:08 42,5 7,3  
00:08 42,9 7,3  
00:08 43,5 7,3  
00:08 43,8 7,3  
00:09 44,2 7,3  
00:09 44,5 7,3  
00:09 45,0 7,3  
00:09 45,3 7,3  
00:10 45,9 7,3  

00:10 46,1 7,3  
00:10 46,2 7,3  
00:10 46,9 7,3  
00:11 47,2 7,4  
00:11 48,0 7,3  
00:11 48,0 7,3  
00:11 48,0 7,3  
00:12 48,6 7,3  
00:12 48,8 7,3  
00:12 49,2 7,4  
00:12 49,5 7,4  
00:13 49,7 7,3  
00:13 50,0 7,3  
00:13 50,4 7,3  
00:13 51,0 7,3  
00:14 51,2 7,4  
00:14 51,4 7,3  
00:14 51,7 7,3  
00:14 52,2 7,4  
00:15 52,1 7,3  
00:15 52,4 7,3  
00:15 52,9 7,3  
00:15 53,3 7,3  
00:16 53,5 7,3  
00:16 53,8 7,3  
00:16 54,0 7,3  
00:16 54,0 7,3  
00:17 54,3 7,2  
00:17 54,7 7,4  
00:17 55,0 7,4  
00:17 55,5 7,4  
00:18 55,5 7,3  
00:18 56,0 7,3  
00:18 56,0 7,3  
00:18 56,3 7,3  
00:19 56,7 7,3  
00:19 57,1 7,3  
00:19 57,2 7,3  
00:19 57,7 7,3  
00:20 58,1 7,3  
00:20 58,2 7,3  
00:20 58,4 7,3  
00:20 58,7 7,3  
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00:21 58,9 7,3  
00:21 59,0 7,3  
00:21 59,2 7,3  
00:21 59,6 7,3  
00:22 60,0 7,3  
00:22 60,4 7,3  
00:22 60,7 7,3  
00:22 60,9 7,4  
00:23 60,8 7,4  
00:23 60,9 7,3  
00:23 61,7 7,4  
00:23 61,9 7,4  
00:24 62,0 7,4  
00:24 62,3 7,2  
00:24 63,0 7,4  
00:24 62,8 7,2  
00:25 63,0 7,3  
00:25 63,1 7,3  
00:25 63,6 7,3  
00:25 63,6 7,3  
00:26 64,2 7,3  
00:26 64,5 7,3  
00:26 64,5 7,3  
00:26 64,9 7,3  
00:27 64,8 7,3  
00:27 65,2 7,3  
00:27 65,5 7,3  
00:27 66,1 7,3  
00:28 66,1 7,3  
00:28 66,3 7,3  
00:28 66,3 7,3  
00:28 66,8 7,3  
00:29 67,0 7,3  
00:29 67,2 7,3  
00:29 67,4 7,3  
00:29 67,7 7,3  
00:30 67,9 7,3  
00:30 68,6 7,3  
00:30 68,5 7,3  
00:30 68,9 7,4  
00:31 69,2 7,3  
00:31 69,3 7,3  
00:31 69,1 7,3  
00:31 69,2 7,3  
00:32 70,0 7,3  
00:32 70,3 7,4  
00:32 70,2 7,4  
00:32 70,7 7,4  
00:33 71,0 7,3  
00:33 71,4 7,2  
00:33 72,5 7,4  
00:33 72,0 7,4  

00:34 71,8 7,3  
00:34 72,1 7,3  
00:34 72,1 7,3  
00:34 72,3 7,3  
00:35 72,6 7,3  
00:35 72,8 7,3  
00:35 73,0 7,3  
00:35 73,5 7,3  
00:36 73,8 7,3  
00:36 73,6 7,2  
00:36 73,9 7,3  
00:36 74,2 7,3  
00:37 74,4 7,3  
00:37 74,6 7,3  
00:37 75,3 7,3  
00:37 75,6 7,3  
00:38 75,3 7,3  
00:38 75,6 7,3  
00:38 75,9 7,3  
00:38 76,1 7,3  
00:39 76,7 7,3  
00:39 77,0 7,3  
00:39 76,7 7,3  
00:39 76,9 7,4  
00:40 76,5 7,4  
00:40 77,1 7,3  
00:40 77,5 7,3  
00:40 77,7 7,3  
00:41 78,5 7,3  
00:41 78,5 7,3  
00:41 78,1 7,3  
00:41 78,7 7,3  
00:42 78,4 7,4  
00:42 78,7 7,4  
00:42 78,5 7,3  
00:42 79,3 7,3  
00:43 79,1 7,2  
00:43 79,6 7,3  
00:43 79,9 7,4  
00:43 80,7 7,4  
00:44 80,5 7,3  
00:44 81,0 7,3  
00:44 80,7 7,3  
00:44 81,0 7,3  
00:45 81,4 7,3  
00:45 81,8 7,3  
00:45 82,1 7,3  
00:45 82,0 7,3  
00:46 81,9 7,4  
00:46 82,1 7,3  
00:46 82,7 7,3  
00:46 82,7 7,3  
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00:47 82,9 7,3  
00:47 83,2 7,3  
00:47 82,9 7,3  
00:47 83,8 7,3  
00:48 84,1 7,3  
00:48 84,0 7,3  
00:48 84,1 7,3  
00:48 84,1 7,3  
00:49 84,5 7,3  
00:49 84,2 7,3  
00:49 84,9 7,3  
00:49 84,8 7,3  
00:50 84,9 7,3  
00:50 85,0 7,4  
00:50 85,1 7,2  
00:50 85,5 7,3  
00:51 85,3 7,3  
00:51 85,5 7,3  
00:51 86,1 7,3  
00:51 86,3 7,4  
00:52 86,4 7,3  
00:52 86,4 7,3  
00:52 87,0 7,3  
00:52 87,2 7,4  
00:53 86,9 7,2  
00:53 87,0 7,3  
00:53 87,5 7,2  

00:53 87,4 7,4  
00:54 87,7 7,3  
00:54 87,7 7,4  
00:54 87,9 7,2  
00:54 88,6 7,2  
00:55 88,8 7,3  
00:55 88,7 7,3  
00:55 89,1 7,3  
00:55 89,3 7,3  
00:56 89,2 7,3  
00:56 89,5 7,3  
00:56 89,3 7,3  
00:56 89,8 7,3  
00:57 89,9 7,3  
00:57 90,4 7,3  
00:57 90,3 7,3  
00:57 90,2 7,2  
00:58 90,4 7,2  
00:58 90,9 7,3  
00:58 91,4 7,3  
00:58 91,3 7,3  
00:59 91,2 7,3  
00:59 91,1 7,3  
00:59 91,4 7,2  
00:59 91,5 7,2 7,3 
01:00 91,6 7,3  
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BILAGA 2 

Mättningar som tillhör Figur 27 
Tid (hh:mm) %RH P(kW) 

  
00:00 39,0 8,0   
00:00 38,9 7,9   
00:00 38,9 7,9   
00:00 38,8 8,0   
00:01 38,9 8,0   
00:01 38,9 8,0   
00:01 38,9 8,0   
00:01 38,9 8,0   
00:02 38,8 8,1   
00:02 38,8 8,1   
00:02 38,7 7,9   
00:02 38,6 8,0   
00:03 38,6 8,0   
00:03 38,6 8,0   
00:03 38,5 8,6   
00:03 38,6 8,6   
00:04 38,6 8,0   
00:04 38,6 8,0   
00:04 38,6 8,1   
00:04 38,6 8,1   
00:05 38,6 8,0   
00:05 38,5 8,0   
00:05 38,5 7,9   
00:05 38,5 8,0   
00:06 38,5 8,0   
00:06 38,4 8,0   
00:06 38,5 8,0   
00:06 38,3 8,0   
00:07 38,4 8,0   
00:07 38,3 8,0   
00:07 38,4 8,0   
00:07 38,3 8,5   
00:08 38,3 8,7   
00:08 38,3 7,9   
00:08 38,3 8,1   
00:08 38,3 8,0   
00:09 38,2 8,0   
00:09 38,3 8,0   
00:09 38,2 8,0   
00:09 38,2 8,0   
00:10 38,3 8,0   
00:10 38,2 8,0   
00:10 38,1 8,0   
00:10 38,2 8,0   

00:11 38,1 8,0   
00:11 38,1 8,0   
00:11 38,1 8,0   
00:11 38,1 8,0   
00:12 38,0 8,5   
00:12 38,1 8,4   
00:12 38,0 8,0   
00:12 38,0 8,0   
00:13 38,0 7,9   
00:13 38,0 8,0   
00:13 38,1 8,0   
00:13 38,0 8,0   
00:14 38,0 8,0   
00:14 38,0 8,0   
00:14 37,9 8,0   
00:14 38,0 7,9   
00:15 37,9 8,0   
00:15 37,9 7,9   
00:15 37,9 8,0   
00:15 37,9 7,8   
00:16 38,3 7,8   
00:16 38,5 8,5   
00:16 38,7 8,4   
00:16 38,7 8,6   
00:17 38,6 8,1   
00:17 38,6 8,0   
00:17 38,8 7,9   
00:17 38,9 8,0   
00:18 39,0 8,0   
00:18 39,0 8,0   
00:18 38,9 8,1   
00:18 38,9 8,0   
00:19 39,0 8,0   
00:19 39,0 8,0   
00:19 38,9 8,0   
00:19 38,9 8,0   
00:20 38,9 8,0   
00:20 38,8 8,0   
00:20 38,7 8,0   
00:20 38,8 2,8   
00:21 38,8 2,8   
00:21 38,7 5,3   
00:21 38,8 5,2   
00:21 38,6 5,2   
00:22 38,7 5,2   
00:22 38,6 5,2   
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00:22 38,6 5,1   
00:22 38,5 2,3   
00:23 38,6 2,4   
00:23 38,6 2,4   
00:23 38,3 2,4   
00:23 38,3 2,4   
00:24 38,3 2,4   
00:24 38,3 2,3   
00:24 38,3 2,4   
00:24 38,3 2,4   
00:25 38,2 0,0   
00:25 38,0 0,0   
00:25 38,0 2,4   
00:25 38,0 2,4   
00:26 37,9 2,4   
00:26 37,8 2,4   
00:26 37,9 2,4   
00:26 37,6 2,4   
00:27 37,6 2,4   
00:27 37,6 2,4   
00:27 37,4 2,4   
00:27 37,4 2,4   
00:28 37,4 2,4   
00:28 37,4 2,4   
00:28 37,2 2,4   
00:28 37,3 2,4   
00:29 37,1 2,4   
00:29 37,3 0,0   
00:29 37,1 0,0   
00:29 37,0 2,4   
00:30 37,0 2,4   
00:30 37,0 5,2   
00:30 36,9 5,3   
00:30 36,9 5,1   
00:31 36,8 5,2   
00:31 36,7 5,1   
00:31 36,7 5,2   
00:31 36,5 5,2   
00:32 36,5 5,3   
00:32 36,5 5,2   
00:32 36,6 5,2   
00:32 36,5 5,2   
00:33 36,5 5,1   
00:33 36,4 5,1   
00:33 36,3 2,9   
00:33 36,3 2,8   
00:34 36,2 5,2   
00:34 36,2 5,2   
00:34 36,2 5,2   
00:34 36,2 5,2   
00:35 36,2 5,3   
00:35 36,1 5,2   

00:35 36,1 5,2   
00:35 36,1 5,1   
00:36 36,0 5,2   
00:36 36,0 5,2   
00:36 35,9 5,2   
00:36 35,9 5,1   
00:37 36,0 5,2   
00:37 35,8 5,2   
00:37 35,9 5,2   
00:37 35,8 2,9   
00:38 35,9 2,9   
00:38 35,7 5,2   
00:38 35,6 5,2   
00:38 35,6 2,4   
00:39 35,6 2,4   
00:39 35,6 2,4   
00:39 35,6 2,4   
00:39 35,6 2,4   
00:40 35,5 2,4   
00:40 35,4 2,4   
00:40 35,4 2,4   
00:40 35,4 2,4   
00:41 35,4 2,3   
00:41 35,4 2,4   
00:41 35,3 2,4   
00:41 35,3 2,4   
00:42 35,3 0,0   
00:42 35,3 0,0   
00:42 35,3 2,4   
00:42 35,1 2,4   
00:43 35,2 2,4   
00:43 35,2 2,4   
00:43 35,1 2,4   
00:43 35,1 2,4   
00:44 35,0 2,4   
00:44 35,0 2,4   
00:44 35,0 2,4   
00:44 34,8 2,4   
00:45 34,9 2,4   
00:45 34,8 2,4   
00:45 34,7 2,4   
00:45 34,7 5,2   
00:46 34,7 5,1   
00:46 34,7 2,9   
00:46 34,7 2,8   
00:46 34,6 2,8   
00:47 34,6 5,1   
00:47 34,6 5,2   
00:47 34,6 5,2   
00:47 34,5 5,3   
00:48 34,5 5,2   
00:48 34,5 5,3   
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00:48 34,4 5,2   
00:48 34,5 5,3   
00:49 34,4 5,2   
00:49 34,3 5,2   
00:49 34,2 5,2   
00:49 34,3 5,3   
00:50 34,2 5,1   
00:50 34,3 5,2   
00:50 34,3 5,1   
00:50 34,2 2,9   
00:51 34,2 2,8   
00:51 34,1 5,2   
00:51 34,0 5,2   
00:51 34,1 5,1   
00:52 34,1 5,1   
00:52 34,0 5,1   
00:52 33,9 5,2   
00:52 34,0 5,2   
00:53 33,9 5,1   
00:53 34,0 2,4   
00:53 33,9 2,4   
00:53 33,9 2,4   
00:54 33,9 2,4   
00:54 33,9 2,4   
00:54 33,9 2,4   

00:54 33,8 2,4   
00:55 33,8 0,0   
00:55 33,8 0,0   
00:55 33,8 2,4   
00:55 33,7 2,4   
00:56 33,6 2,4   
00:56 33,6 2,4   
00:56 33,5 2,4   
00:56 33,5 2,4   
00:57 33,5 2,4   
00:57 33,5 2,3   
00:57 33,5 2,4   
00:57 33,5 2,3   
00:58 33,5 2,4   
00:58 33,5 2,4   
00:58 33,5 2,4   
00:58 33,4 2,4   
00:59 33,3 2,4   
00:59 33,2 0,0   
00:59 33,4 0,0   
00:59 33,3 2,3   
01:00 33,2 2,4   
01:00 33,2 5,2   

01:00 33,2 5,2 Snitt timme 1 
01:00 33,3 5,1 5,0  
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BILAGA 3 
 
Bilderna av montering av Frigidarium och Bastun på Tylö AB 
 
 
 
 

 
 
 
Färdig bastu 
 
 
 
 
 

 
 
 
Temperaturreglage i bastun  
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Isoleringen i bastuns dörr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Färdig frigidarium (kylrum)
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Inredning i frigidarium 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fläktens och kylaggregatets placering 
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Fläkten 
 
 
 
 
 

 
 
Montering av kylaggregat 
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Placering av fläkten och kylaggergat 
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