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Sammanfattning 
 Levnadsstandarden i världen blir allt bättre. I och med det ökar energianvändningen och de fossila 
utsläppen. I Sverige har energianvändningen inte ökat nämnvärt de senaste 10 åren, men en fortsatt 
energieffektivisering inom många områden är ändå viktigt. Fokus på att effektivisera bostads och 
servicesektorn har medfört att den använda energin har minskat något de senaste 15 åren. I denna 
sektor ingår fritidshus, som upptar en femtedel av Sveriges totala byggnadsbestånd. Dessa brukas 
ofta en viss tid av året, vilket innebär att samma uppbyggnad som ett vanligt bostadshus inte är 
varken miljömässigt eller ekonomiskt fördelaktigt.  
 
I detta arbete har nybyggnation av ett fritidshus beläget i Åre studerats för att hitta det optimala 
värmesystemet och konstruktion av klimatskalet, i ekonomisk vinkel. Det har genomförts med hjälp 
av IDA Indoor Climate and Energy 4.6.1 samt en livscykelanalys för byggnaden under 30 år. De 
simulerade värmesystemen är bergvärmepump, luft-luftvärmepump och elradiatorer. Byggnaden 
brukas 10 veckor per år och en temperatursänkning utförs när ingen närvaro finns.  
 
Resultatet visar att energianvändningen per år motsvarar hur stor den initiala investeringen var. Den 
med största investeringen förbrukar minst och tvärtom. Resultatet för den ekonomiska kalkylen visar 
att bergvärme inte är att föredra, då dessa förslag var avsevärt dyrare än övriga. Det billigaste 
beräknade förslaget blev uppvärmning med luft-luftvärmepump samt bygga med det 
konstruktionsskal med lägsta pris och u-värde.  
 
Samtliga investeringar som gjorts är med dagens priser och inkluderar kostnader för material och 
arbete. Dessa har beräknats utan moms och ROT-avdrag, vilket kan vara inverkande för resultatet. 
Den initiala investeringen i byggnaden kan ha inverkan för restvärde. Detta ska beaktas i resultatet.  
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Förord 
Detta examensarbete avslutar mina studier vid Energissystemingenjörsprogrammet vid högskolan i 

Gävle. Arbetet innefattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier.  

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare på Ramböll i Gävle, Ida Åkesson, som har bra kunskap 

inom ämnet och hjälpt till mycket kring utformningen av byggnaden. Tack även till min 

examenshandledare Hans Wigö för bra synpunkter under arbetet, samt övriga medarbetare vid 

Rambölls kontor i Gävle. Slutligen vill jag tacka de som har läst och lämnat synpunkter på rapporten.  

 

Martin Tapper, september 2015. 
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Ordförklaring 
 

Boverket: Ansvarig myndighet för byggnader.  

COP: Enhet på värmefaktorn hos värmepumpar. 

Frånluft: Ventilationsluft som förs ifrån rummet.  

IDA Indoor Climate and Energy: Simuleringsprogram från EQUA. 

GWh: Gigawattimmar, energienhet.  

Konvektion: En rörelse i vätska eller gas, som kan medföra värmeöverföring. 

Kwh/m2, år: Energiförbrukning per kvadratmeter och år.  

l/s, m2: Luftflöde per sekund och kvadratmeter.  

Livscykel: Analys av t.ex. energiförbrukning från ”vaggan till graven”. 

Lågenergihus: Byggnader med högra ställda krav på energiförbrukning och lufttäthet. 

MET: Aktivitetsnivå för personer.  

Termisk komfort: Den upplevda temperaturen för en viss person.  

Tilluft: Ventilationsluft som förs till rummet.  

Transmissionsförluster: Värmeförluster genom vägg, tak, golv, fönster och dörr. 

U-värde: En konstruktions värmeförmåga (enhet W/m2, K)  

Verkningsgrad: Kvoten mellan utvunnet arbete och tillförd energi. 

Värmeledning : Ledning av energi genom ett ämne.  

Värmestrålning: Strålning av energi mellan olika kroppar.  

Wikells byggberäkningar: Kalkylprogram inom bygg, VVS och el för de totala kostnaderna.  

W/m2, Atemp: Effektförbrukning per kvadratmeter uppvärmd yta.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 Världens levnadsstandard blir allt bättre och därmed förbrukas allt mer energi. Sedan 1973 fram till 

2013 har energitillförseln i världen ökat med 119 %. Andelen förnyelsebar energi har ökat sedan 

1973, men kol, olja och naturgas står fortfarande för 81 % av världens totala energitillförsel[1]. Detta 

medför en ökning av utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen. 

I Sverige har energianvändning inte ökat nämnvärt de senaste 10 åren. Av den totala 

energianvändningen i Sverige stod bostads och servicesektorn samt industrisektorn för vardera 38 % 

och transportsektorn för 22 %. För bostads och servicesektorn har den tillförda energin minskat 

några procent de senaste 15 åren[2]. Det beror på att oljepannor byts mot fjärrvärme och 

luftvärmepumpar. Dessa har ofta bättre verkningsgrad än oljepannor och därigenom minskar 

förluster vid omvandlingen av energin[2]. En annan orsak är att byggnaderna blir allt mer 

energieffektiva. Dagens krav från Boverket på byggnader blir allt mer lik så kallade passivhus och 

lågenergihus. Detta är hus med främst tätare klimatskal och mindre energiförluster. Det har 

genomförts en rad olika undersökningar för dessa där man har kikat bland annat på den årliga 

energiförbrukningen, inomhusklimatet och energiförbrukningen för hela livscykeln. I publikationerna 

Experiences from nine passive houses in Sweden - Indoor thermal environment and energy use och 

Investigation of energy performance of newly built low-energy buildings in Sweden undersöks det 

termiska klimatet och energiförbrukningen för några lågenergihus belägna i Linköping. Den 

beräknade årliga totala tillförda energin uppgår till 80 kWh/m2 varav endast 23 kWh/m2 eller 29 % 

tillförs från värmesystemet. Resterande värme kommer från människor, solstrålning och elektrisk 

utrustning [3] [4].  

Sveriges byggnadsbestånd består av många fritidshus. Över en femtedel av det totala antalet 

byggnader är fritidshus[5]. Totalt finns det cirka 600 000 byggnader som klassas som detta. Av dessa 

är det över 80 000 som är belägna i landets norra delar, i det som boverket definieras som 

temperaturzon 1 (se Figur 4, sidan 11). Osäkerheten är dock stor då en byggnad klassas som 

fritidshus om det inte är någon person folkbordförd på adressen. 75 % av alla fritidshus har en boyta 

på mellan 30 och 120m2. Energiförbrukningen för samtliga fritidshus uppgår till cirka 4600 GWh 

årligen. Det innefattar främst energi från elektricitet och ved som är det vanligaste 

uppvärmningssättet[6].  

Det blir allt vanligare med värmepumpar i alla typer av boenden. För fritidshus är det cirka 110 000 

som har någon typ av värmepump som uppvärmning år 2011. Över hälften av dessa har luft-

luftvärmepump och mer än en tredjedel har någon annan typ av värmepump[6]. 

1.2 Problem  
Det finns många rapporter som beskriver hur man bäst bygger en bostad för åretruntboende för 

olika orter. Problemet är att samma uppbyggnad inte behöver gälla för fritidshus, där en sänkning av 

inomhustemperaturen kan genomföras under den tid man inte vistas i byggnaden. Svårigheter är att 

på ett realistiskt sätt kunna beräkna och simulera optimala förhållanden för dessa fall.  
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1.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att beräkna optimala förhållanden för ett fritidshus i norra Sverige som 

är bebodda delar av året, främst under vinterhalvåret. En fallstudie av ett fritidshus i Åre kommer 

genomföras, men resultatet ska kunna gå att applicera på fritidshus lokaliserad på andra orter. 

1.4  Frågeställning 
Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

 Vilket är det mest ekonomiska uppvärmningssättet för ett fritidshus, med en snittanvändning 

av 10 veckor per år?  

 Är det ekonomiskt fördelaktigt att installera bergvärme vid nybyggnation av ett fritidshus? 

 Vilken uppbyggnad av klimatskal är mest optimal för ett fritidshus? 

1.5 Avgränsningar och mål 
För samtliga simuleringar har Östersunds klimatfil använts, då Åre inte har någon klimatfil i IDA ICE. 

Ingen jämförelse med andra orter och klimat kommer göras. I programmet IDA ICE kan varje rum 

figurera som en zon. Detta genomförs främst för att ta reda på komfortparametrarna i de olika 

zonerna. I rapporten byggs hela byggnaden som en zon. Det medför en förenklad uppbyggnad samt 

att varje simulering blir mindre tidskrävande.  

Målet med arbetet är att undersöka och simulera optimala förhållanden ur ekonomiskt synvinkel för 

nybyggnation av ett fritidshus. Nio olika scenarion simuleras, tre olika värmesystem och tre olika 

tjocklekar isolering i klimatskalet. Värmesystemen är bergvärme, luft-luftvärmepump och 

direktverkande el. Ingen förändring genomförs därigenom för interna värmekällor, 

inomhustemperatur och ventilation. Simuleringar genomförs med närvaro i byggnaden under tio 

veckor samt för helårsanvändning för att kunna utläsa vilka skillnader mellan fritidshus och 

åretruntboende som finns på ett bättre sätt.  

En kostnadskalkyl av de olika förslagen genomförs för att se vilket som ger bästa ekonomiska 

förutsättningar. Kalkylen innefattar de utgifter som sker från nybyggnation till att byggnaden är 30 

år. Denna avgränsning utförs då värmesystemens komponenter behöver bytas efter hand. Samtidigt 

är det nödvändigt att jämföra systemet över en längre tidshorisont för att kunna utläsa huruvida det 

är lönsamt att satsa på en tjockare isolering i klimatskalet.  Beräkningarna innefattar inköpskostnad, 

installationskostnad, den årliga förbrukningen samt inflation för underhåll och priset för energi. 

Hushållselen för byggnaden räknas inte med. Beräkningarna avgränsas genom att inga innerväggar 

och inredning räknas med. Ingen värdeökning av byggnaden för de olika förslagen undersöks då det 

kan vara svårt att beräkna samt skulle ta för mycket tid för detta projekt. 

1.6 IDA Indoor Climate and Energy 
För att simulera energibesparingar kommer programmet IDA Indoor Climate and Energy 4.6.1 

användas. IDA Indoor Climate and Energy (ICE) är ett simuleringsprogram för termiskt inomhusklimat 

samt energianvändningen i byggnader och är baserad på den senaste forskningen. En modell av 

byggnaden byggs upp för att genomföra simuleringar och ge optimala förhållanden för en viss ort och 

klimat [7]. För varje enskilt rum kan en zon byggas för att beräkna energiförbrukning och 

komfortparametrar så exakt som möjligt. I varje enskild zon kan de interna värmekällorna 

bestämmas efter storlek och efter när de är aktuella. Interna värmekällor är personbelastning, 
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lampor samt utrusning. Programmet ger möjlighet att sätta upp avancerade system för ventilation, 

värme och tappvatten. Till varje fläkt och pump kan ett speciellt tidschema ges en bild av. I Figur 1 

visas en urklipp från programmets luftbehandlingssystem. I detta fall är det ett från och tilluftssystem 

med värmeåtervinning. Ett värme och kylbatteri har installerats för att upprätthålla önskad 

temperatur på tilluft. I Figur 2 visas en tredimensionell bild över byggnaden som simuleras i arbetet.  

 

Figur 1. Uppbyggnad av ventilationssystem i IDA ICE 

 

Figur 2. Tre-dimensionell vy över byggnad 

Några exempel på resultat som kan erhållas är temperaturförändringar i zoner, effektförbrukning för 

värmesystem, komfortindex, relativ fuktighet och värmeförbrukning. I Tabell 1 presenteras en 

värmebalans över en zon. Samtliga delar som tillför eller bortför energi i zonen redovisas[7].  
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Tabell 1. Värmebalans i byggnad 

 

I den senaste uppgraderingen av programmet finns en rad nya möjligheter. Avancerade inställningar 

för bergvärme och borrhål finns tillgängligt. Borrhålen kan modelleras efter många olika parametrar, 

som hålets djup, diameter, markegenskaper samt enkel eller dubbel-rör. Andra uppgraderingar är 

chans till mer avancerad modellering av fönsteravskärmning och enklare beräkningar av LEED och 

BREEAM[7]. Det är olika system för att miljöcertifiera byggnader och är de mest använda i världen[8].   

1.7 Uppbyggnad småhus 
För att kunna förstå de olika förändringarna som utförs i arbetet behövs en grundläggande förklaring 

för de olika delarna. Enligt Tillämpad byggnadsfysik ska ”Den byggnadsfysikaliska dimensioneringen 

skall skapa förutsättningar för byggnaden och dess konstruktioner att ge hälsosam inomhusmiljö, 

god komfort, låg energiförbrukning och god beständighet”. De parametrar som påverkar hur en 

person upplever inomhusmiljön beror på klädsel, aktivitet, luftrörelser, lufttemperatur, 

temperaturdifferenser och luftfuktighet. Hur olika personer upplever komforten kan variera mellan 

olika individer[9].  

1.7.1 Klimatskal 

Klimatskalet består av den omslutande ytan på huset, som väggar, tak, golv, fönster och dörrar. 

Dessa har främst till uppgift att vara fukt-, värme-, regn-, vind-, luftläckage- samt tjälskydd. 

Värmeförluster genom klimatskalet brukar beräknas med u-värde som har enheten W/m2, ΔT[9].  

Nedan presenteras konstruktionsdelar och deras uppgifter samt inverkan av otätheter. 

1.7.1.1 Tak 

Takets huvudsakliga uppgift består av att hålla nederbörd ute samt minimera värmeförlusterna. Det 

finns olika typer av takkonstruktioner. Kalltak har oftast större lutning och ventileras med uteluft 

mellan yttertak och innertak. Varmtak har ofta mindre lutning eller är platt och innehåller inget 

mellanrum mellan yttertak och innertak, därmed finns ingen tillgång till ventilation. Det finns även 

tak som är mellanting mellan dessa två. Taket är oftast uppbyggda av innertak, ångspärr, 

värmeisolering bestående av lösull, vindskydd, eventuell luftspalt, yttertakpanel och tätskikt som ofta 

är plåt eller takplattor. Takets lutning bestämmer vilken typ av tätskikt som behövs, desto mindre 

lutning ju tätare tätskikt[9][10].  
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1.7.1.2 Vägg 

Väggens uppgifter är likt takets, hålla nederbörd ute och minimera energiförluster. Det har även till 

uppgift att bära upp byggnaden. Väggen består av innervägg, ångspärr, isoleringsmaterial bestående 

av mineralull, vindskydd samt ytterbeklädnad. Huset ytterväggar är gjord av trä, tegel, plåt, puts eller 

liknande[9]. 

1.7.1.3 Golv och grund 

Husets grund skiljer sig i uppbyggnad från med takets och väggarnas då den inte påverkas på samma 

sätt av uteluften. Värmetrögheten i marken medför att årets och dygnets temperaturskillnader inte 

verkar på grunden lika mycket som övriga byggnadsdelar. Ånghalten i marken är hög, ibland 

förekommer fritt vatten som till exempel grundvatten. Verkan från fukt och vatten förebyggs genom 

avvattning och dränering. Detta genomförs genom att det undre skiktet i grunden är 

vattengenomsläppliga samt att marken runtomkring byggnaden lutar ifrån den[9].  

Det finns tre typer av grunder: platta på mark, källarväggar och krypgrund. Platta på mark är en 

dränerad betongplatta med värmeisolering över eller under. Källarväggar är oftast gjorda av någon 

typ av betong och verkas liksom markplattan av fukt på den del som är under marknivå. En krypgrund 

innebär att bottenbjälklaget på byggnaden är väl avskilt från marken. Detta innebär mindre risk för 

fukt i grunden. Utrymmet mellan bjälklaget och marknivå kan aningen vara uteluftsventilerat, 

inneluftsventilerat eller inte vara ventilerad alls[9].  

1.7.1.4 Fönster och dörrar 

Fönster har till främsta uppgift att ge ljusinsläpp och ge möjlighet att se ut. Samtidigt ska de 

minimera värmeförluster, ljud och fuktinsläpp. Fönster består alltid av en karm, båge och glas samt 

eventuellt en post eller spröjs som delar av fönsterrutorna. Fönsters värmeförluster beror på hur 

många glas de innehåller, hur de uppbyggda och om de är öppningsbar eller inte. De största 

förlusterna finner man i karmen [10][11].  

1.7.1.5 Lufttäthet 

Klimatskalets lufttäthet är viktig för optimal funktion. Ett annat vanligt förekommande ord för luft 

som vandrar genom byggnadskonstruktionen är infiltration. Parametrar som påverkas av otätheter är 

luktspridning, ljud, spridning av brandgaser, energin, termiska komforten, ökad risk för fuktproblem 

och spridning av radon. Den termiska komforten i byggnaden försämras om drag uppstår vid 

otätheter. Den upplevda komforten påverkas av luftrörelserna i rummet. Kall luft som tränger in i 

byggnaden medför att energianvändningen ökar. Möjliga läckor kan vara anslutningar kring fönster, 

dörrar, ytterväggar och mellanbjälklag. Det kan även uppstå vid skarvar i tätskiktet och 

genomföringar för installation[12]. 

Drivkrafterna för att luft ska transporteras genom klimatskalet är termisk påverkan, vindpåverkan 

och mekaniska ventilationssystem. Den termiska drivkraften uppstår då kallare luft utomhus har 

högre densitet jämfört den varmare luften inomhus. Dessa drivkrafter används vid olika 

ventilationssystem. Infiltration genom vindpåverkan uppstår då övertryck skapas på lovartsidan av 

byggnaden. Samtidigt medför detta att undertryck skapas på läsidan. Infiltration i byggnaden sker då 

genom springor och otätheter. Nedan visas ekvation för beräkning av den totala tryckskillnaden i 

byggnaden. Enheten är pascal (Pa)[12].  

𝜟𝒑𝒕𝒐𝒕 = 𝜟𝒑𝒗𝒊𝒏𝒅 + 𝜟𝒑𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒌 + 𝜟𝒑𝒎𝒆𝒌.𝒗𝒆𝒏𝒕    [1]
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 I Investigation of energy performance of newly built low-energy buildings in Sweden undersöks en 

byggnad i norra Sverige med tätt och bra isolerat klimatskal [4]. Med ett fördubblat luftläckage från 

ursprungliga 0,33 luftväxlingar i timmen för denna byggnad ger en ökning av energiförbrukningen 

med 42 % årligen. En halvering av infiltrationen i samma byggnad ger en energibesparing med 14 %. 

1.7.2 Ventilation 

I Boverkets byggregler står det ”Ventilationen ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan 

tillföras byggnaden” samt ”Ventilationssystemet ska också föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, 

besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från 

verksamheten i byggnaden i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt”. 

Lägsta uteluftsflöde vid användning av rum får vara 0,35 l/s, m2 samt 7 l/s, person. Systemet kan 

utformas att sänka uteluftsflödet vid ingen närvaro, dock lägst 0,1 l/s, m2[13]. Värmeförlusterna, Qv, 

orsakade av ventilationssystemet ges av ekvationen nedan[14].  

𝑸𝒗 = 𝝆 ∗ 𝒄𝒑 ∗ 𝒒𝒗 [W/K]     [2] 

Ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m
3
 

cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg, K 

qv = styrt ventilationsflöde [m
3
/s] 

Nedan presenteras några vanliga ventilationssystem för småhus.  

1.7.2.1  Självdrag 

Ventilation med hjälp av självdrag innebär att systemet drivs med hjälp av termiska drivkrafter. 

Frånluften leds oftast ut genom don placerad och enskilda kanaler till byggnadens tak. Kanalerna ska 

helst inte vara sammankopplade med andra rum då luften kan strömma åt fel håll. Tilluften 

tillkommer genom uteluftsventiler ofta placerade i sovrum eller vardagsrum. Ingen fläkt behövs till 

ett självdragshus och det drar därför ingen elektricitet. Däremot förbrukas mycket energi då 

frånluftens värme inte återvinns. En negativ aspekt med självdrag är att under årets varma månader 

minskar ventilationsflödet när de termiska drivkrafterna minskar i och med att 

temperaturskillnaderna blir sjunker. Detta kan motverkas med fläktförstärkt självdrag monterad i 

murstock eller avluftshuv som startar när den termiska drivkraften blir liten [14]. 

1.7.2.2 Frånluftsfläkt 

En frånluftsfläkt suger ut luft i don och spiskåpa i främst kök och toalett, vilket medför att ett 

undertryck skapas. Luft sugs då in genom uteluftsdon placerade i rum där personer ofta vistas och 

där behov av ren luft är störst, till exempel vardagsrum och sovrum. Luften kan passera genom 

spaltventiler placerad i fönsterkarmar eller genom väggventiler i fasad. Vid behov kan 

värmeåtervinning installeras. Energin kan tillföras värmesystemet eller tappvattnet. En positiv 

egenskap med detta system är att samma kanalsystem kan användas till flera rum och lägenheter då 

risk för att luften forceras åt fel håll inte finns[14].  

1.7.2.3 Från och tilluftsystem 

Denna ventilation är vanligast i stora lokaler som skolor och sjukhus där det är viktigt med god 

luftkvalitet och komfort, med dem förekommer även i småhus. I ett ventilationssystem med både 

från och tilluft är det vanligt med värmeåtervinning mellan dessa flöden. Detta medför att energin i 

frånluften tas tillvara, men samtidigt behövs mer elektricitet till fläktar och värmeväxlare. Det fordras 
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även mer utrymmen till fler kanaler och fläktrum samt risk för buller[14]. Ekvation för 

värmeåtervinning mellan från och tilluft visas nedan.  

𝜼𝒕𝒊𝒍𝒍 =
(𝑻𝒇𝒓å𝒏−𝑻𝒖𝒕𝒆)

(𝑻𝒇𝒓å𝒏−𝑻𝒖𝒕𝒆)
∗

𝒒𝒕𝒊𝒍𝒍

𝒒𝒇𝒓å𝒏
     [3] 

Tå = temperatur efter återvinning [°C] 

Tute = utetemperatur [°C] 

Tfrån = frånluftstemperatur [°C] 

qtill = tilluftsflöde [m
3
/s] 

qfrån = frånluftsflöde [m
3
/s] 

1.7.3 Värme 

Kortfattat kan man säga att det råder en jämvikt mellan den energi som bortförs ut ur byggnaden och 

den energi som tillförs byggnaden. Detta ges enligt ekvationen nedan.  

𝑸𝒕𝒐𝒕 = 𝑸𝒕 + 𝑸𝒗 ∗ (𝟏 − 𝜼) + 𝑸𝒐𝒗 [W/K]    [4] 

Qtot = effektbehov värmesystem, total värmeförlust [W/K] 

Qt = transmissionsförluster [W/K] 

Qv = ventilationsförluster [W/K] 

Qov = förluster genom luftläckage [W/K] 

η = verkningsgrad värmeåtervinning [-]  

Transmissionsförluster genom klimatskal, ventilationsförluster samt luftläckage bidrar till förluster. 

Den energi som tillförs byggnaden kommer från värmesystemet, interna värmekällor och 

solstrålning[9]. De två sistnämnda räknas vanligtvis inte med vid dimensionering av värmesystem.  

Nedan förklaras begreppen.  

1.7.3.1 Interna värmekällor 

Interna värmekällor är de som tillför huset energi men inte tillhör värmesystemet. Dessa är lampor, 

människor och apparater och brukar räknas som gratisvärme. Hur mycket värme en person avger 

beror på dess aktivitetsnivå. Vanlig förekommande beteckning vid beräkning av aktivitetsnivå är MET 

(Metabolic unit). En MET motsvarar 58W/m2 kroppsyta.  En överslagsräkning kan genomföras för att 

se hur mycket de interna värmekällorna är. För bostäder kan då räknas på 1,5 W/m2Atemp för 

personer, 4 W/m2Atemp för belysning och 3 W/m2Atemp för apparater. De interna värmekällorna kan 

uppgå till 56 kWh/m2, år i ett hushåll med tre personer [4][14].  

1.7.3.2 Solinstrålning 

Solinstrålning räknas som gratisvärme i byggnaden. I Sverige ger solen olika effekt under året men 

den kan uppgå som mest till 750 W/m2 på en vertikal fönsteryta. Den direkta solstrålningen står för 

90 % och resten står diffus instrålning för. Det är instrålning från reflektioner från mark och 

omgivning samt himmelstrålning. Vilken riktning fönstret har stor betydelse för hur stor effekt som 

släpps igenom. För en byggnad placerad i Göteborg kan fönster vända mot söder släppa in över 20 % 

mer solstrålning än övriga väderstreck [11][14]. 
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1.7.3.3 Distribution 

Distribution av värme sker oftast genom vatten, elektricitet eller luft. För värmning med luftburen 

värme innebär ofta att det är en kombination av både värme och ventilation. Värmen tillförs då 

genom ett värmebatteri i tilluften om inte värmeväxlaren räcker till. Ett vattenburet system är 

uppbyggt av en värmekälla, cirkulationspump, expansionskärl för att förhindra övertryck i systemet, 

luftningsanordning, rörsystem och värmare. Vanliga värmare i systemet är radiator, konvektor och 

golvvärme. Det finns även system som använder direktverkande elradiatorer. Det är ett enkelt 

system med en låg installationskostnad. Nackdelar är att det kan bli dyr driftkostnad och inte är ett 

anpassbart system[14]. 

1.7.3.4 Panna 

I en panna får man värme genom att bränsle eldas och förbränns. Vanliga bränslen i Sverige idag är 

ved och pellets, medans det var mer populärt med olja förut. Vid förbränning av fasta bränslen 

behövs en ackumulatortank installeras in för att hålla temperaturen jämnt i systemet. Med 

förbränning av olja och gas är det enklare att reglera systemet med rätt bränsleflöde [14].  

1.7.3.5 Värmepump 

Investering i värmepump blir allt vanligare. Det kan bero på att det är ett enkelt system samt att det 

går att spara pengar på detta. Det finns många olika typer av värmepumpar, men de fungerar alla på 

samma sätt. I Figur 3 visas principen för hur dessa fungerar. 

 

Figur 3. Värmepumpens funktion, från Projektering av VVS-installation 

Ett köldmedium cirkulerar och tar upp värme vid förångaren. I kompressorns höjs trycket och 

temperaturen. Efter det avges värme från köldmediet i kondensatorn och till sist sänks trycket i 

strypventilen. Värmefaktorn för värmepumpar kallas COP och visar hur stor andel elektricitet som 

måste tillföras för varje andel värme. Dagens luft-luftvärmepumpar har ett COP-värde kring tre. 

Värdet varierar beroende på hur stor temperaturskillnad det är mellan uteluft och inneluft. Vid låga 

utelufttemperaturen blir COP-värdet nästan lika med ett[14].  

De vanligaste värmepumparna är luftvärmepump och bergvärmepump. Det finns även 

ytjordsvärmepump, sjövärmepump samt frånluftsvärmepump, men dessa presenteras inte närmre. 

En luftvärmepump tar energi från omgivande luft och kan ge värme till antingen ett vattenburet 

system eller som luftvärme. Dessa kallas luft-vattenvärmepump och luft-luftvärmepump. Fördelar 

med luftvärmepump är att det är en relativt billigt investering samt att en luft-luftvärmepump kan ge 

komfortkyla på sommarn. Den största nackdelen är att utelufttemperaturen kan variera mycket och 

därmed varierar värmefaktorn. En bergvärmepump utnyttjar berggrunden som värmekälla.  
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Vanligt är att värmen används till varmvatten och värme till byggnaden med hjälp av ett vattenburet 

system. Berggrunden håller en jämn temperatur så värmefaktorn blir jämn över hela året, vilket är 

positivt. Genom den jämna temperaturen kan bergvärmepumpen användas omvänt och 

berggrunden till att kyla byggnaden. Dessa negativa egenskaper är att borrhålet som behövs är dyrt 

samt att borrning är inte möjlig på alla platser [14][15]. Borrhålets diameter samt markens 

egenskaper har betydelse för värmeutbytet. I publikationerna Thermal Efficiency Comparison of 

Borehole Heat Exchangers with Different Drillhole Diameters och Analysis on performance of 

borehole heat exchanger in a layered undersöks detta. Den visar att värme och kylutbytet under året 

är störst med 180 mm borrhål jämfört med 165 mm och 120 mm. Med bredare borrhål fluktuera 

dock temperaturen mer och värmeutbytet blir mer varierande. Med skiftande marklager i jämförelse 

mot ett homogent skikt kan det vara både positivt och negativt för värmeutbytet. Den effektiva 

värmekonduktiviteten för skiftande marklager beräknas till 2,5 W/m, K [16][17]. Det är ett ämnes 

förmåga att leda värme genom strålning, ledning samt konvektion och betecknas vanligtvis med 

λ[18].   

1.7.3.6 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är det vanligaste sättet att värma hus i Sverige idag. Ett fjärrvärmenät består av ett 

centralt värmeverk, distributionsledningar samt en fjärrvärmecentral i varje hus. Här presenteras 

endast hur det går till när värmen kommer in till husets värmecentral. Vatten med temperatur mellan 

70 till 120 °C pumpas in till värmecentralen från fjärrvärmenätet. Vattnet värmeväxlas sedan med 

husets värmesystem och tappvarmvattensystem. Primärsidan (fjärrvärmenätet) och husets system 

beblandas aldrig, utan systemen är åtskilda från varandra. Nuförtiden är en fjärrvärmecentral med en 

så kallad enstegskoppling vanligast, men det finns även två- och trestegskopplingar. I en 

enstegskoppling, även kallad parallellkoppling, växlas primärsidan först med tappvarmvattnet om det 

finns behov för att sedan växlas samma vatten med värmekretsen. En tvåstegskoppling fungerar på 

samma sätt förutom att returen från de första två värmeväxlarna förvärmer varmvattnet. Detta 

medför att det inte blir allt för stora temperaturskillnader i värmeväxlarna. I en trestegskoppling 

värms varmvattnet, sedan radiatorkretsen och till sist förvärms varmvattnet [14][19].  

1.7.4 Tappvatten och avlopp 

Tappvattenanvändningen i Sverige uppgår till ca 160 liter/person och dag i hemmet, varav en 

tredjedel är tappvarmvatten. Kallvattnet i Sverige är mellan 4-15 grader, men det finns inga specifika 

regler om detta enligt Boverkets byggregler. Det varma tappvattnet ska vara som lägst 50 grader i 

systemet för att inte legionellabakterier ska spridas. Legionella är en bakterie som kan orsaka 

huvudvärk, muskelvärk och feber och kan komma in i kroppen genom inandning i t.ex. duschen. Den 

övre gränsen för varmvatten är 60 grader vid tappstället för att undvika brännskador. Ett 

tappvattensystem är uppbyggt av rörledningar, oftast en pump, vattenmätare, avstängningsventil för 

reparationer, återströmningsskydd för att hindra att vattnet åker åt fel håll samt ett tappställe. 

Skyddet för återströmning kan vara av olika typ och standard beroende på vilka risker det finns. Det 

vanligaste skyddet är ett luftgap mellan t.ex. vattenkranen och handfatet. Vid större fastigheter kan 

installation av varmvattencirkulation vara bra för att minska väntetiden för varmvatten vid 

tappstället[14].  

Vid nästan varje plats för tappvatten finns det avlopp, även kallad spillvattensystem. Detta har till 

uppgift att föra bort använt vatten ut från fastigheten. Avloppsrören är av plast eller gjutjärn och 
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måste ha en viss lutning för att rinna bort av sig själv. Det finns även avloppssystem för regnvatten 

samt dräneringsvatten från fastigheter [14].  

1.7.5 Boverkets Byggregler 

Krav enligt Boverkets byggregler måste följas vid nybyggnation av bostäder. Det är trängare regler 

gäller för bostäder med eluppvärmning på grund av att energiformen är mindre lämpligt för 

uppvärmning. Dessa presenteras i Tabell 2, samt för övriga byggnader i Tabell 3. A temp innebär den 

totala golvarean med avsikt att värmas till minst 10°C. Undantag från dessa regler får förekomma om 

byggnaden endast används kortare perioder av året [13].  

Tabell 2. BBRs krav för eluppvärmda bostäder 

Klimatzon 1 2 3 4 

Byggnadens specifika energianvändning [kWh/m2 Atemp och år] 95 75 55 50 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] 5,5 5,0 4,5 4,5 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) [W/m2 K] 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Tabell 3. BBRs krav för övriga bostäder 

Klimatzon 1 2 3 4 

Byggnadens specifika energianvändning [kWh/m2 Atemp och år] 130 110 90 80 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) [W/m2 K] 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Det finns även regler för minsta u-värde för olika byggnadsdelar. Dessa presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4. Krav från BBR för u-värde 

Ui Byggnad med annat 
uppvärmningssätt 

än elvärme 

Byggnad med 
elvärme 

U tak 0,13 0,08 

U vägg 0,18 0,1 

U golv 0,15 0,1 

U fönster 1,3 1,0 

U ytterdörr 1,3 1,0 

 

Sverige är indelad i fyra olika klimatzoner enligt Figur 4. Detta är på grund av att olika grav ställs på 

byggnader beroende var i landet de ligger och ortens dimensionerade utelufttemperatur[13].  
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Figur 4. Indelning i olika klimatzoner 

 

1.8  Livscykelanalys 
I rapporten har en LCA gjorts för att på ett genomförbart vis kunna jämföra de olika alternativen. LCA 

står för livscykelanalys och innebär att alla kostnader under livslängden beräknas. Detta innefattar 

kostnaderna för inköp, installation, underhåll, energi, drift, miljö, produktionsbortfall och avveckling. 

Alla dessa behöver inte räknas med, beroende på produkt. I kalkylen tas hänsyn till inflation för 

pengarna, som innebär att de minskar i värde över tid. Kalkylränta ger beräkningarna möjlighet att 

bortse från tidpunkt för investeringen och kan ta hänsyn till flera investeringar under längre tid. 

Detta kan även kallas för låneränta, som är samma som för ett eventuellt bostadslån. Real kalkylränta 

innebär beräkning med fasta priser (exklusive inflation). Med nominell kalkylränta beräknas inklusive 

inflation och med löpande priser[20].  

För beräkningar i denna rapport har Beloks livscykelkalkyl för generella värmesystem använts[21]. 

Kalkylen tar hänsyn till investeringen, underhåll, energikostnader samt eventuellt restvärde. Detta 

beräknas enligt: 

𝑳𝑪𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 = 𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 + 𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍 + 𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 − 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒕𝒗ä𝒓𝒅𝒆   [5] 
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Investeringen är de sammanlagda initiala kostnaderna för byggprojektet eller värmesystemet. Dessa 

innefattar både material och arbetskostnader. Nuvärdesmetoden tar hänsyn till driftkostnaderna i 

framtiden ökar i och med inflationen. Nuvärdet av underhåll och energikostnader för objektet 

beräknas med följande ekvationer: 

𝑪𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍 = 𝒂𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒉å𝒍𝒍 ∗
𝟏−(𝟏+𝒊)−𝒏

𝒊
     [6] 

𝑪𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 = 𝑬𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 ∗ 𝒆𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 ∗
𝟏−(

𝟏+𝒒

𝟏+𝒊
)
𝒏

(
𝟏+𝒊

𝟏+𝒒
)−𝟏

    [7] 

Värdet för produkten efter det att den utnyttjats kallas för restvärde och beräknas enligt: 

𝑪𝒓𝒆𝒔𝒕𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒕𝒗ä𝒓𝒅𝒆 ∗ (𝟏 + 𝒊)−𝒏     [8] 

a underhåll = Årlig underhållskostnad [kr/år] 

E energi = Årligt energibehov [kWh/år] 

e energi= Dagens energipris [kr/kWh] 

c restvärde = Investeringens värde vid kalkylperiodens slut [kr] 

n = Kalkylperiod [år] 

i = Real kalkylränta[%] 

q = Real årlig energiprisökning [%] 

2 Genomförande och metod 

2.1 Scenarion 
Tre olika värmesystem valdes att simuleras. Dessa är bergvärme, luftvärmepump och elvärme genom 

elradiatorer. Systemet valdes på grund av att det ska vara enkelt att underhålla, en bra komfort ska 

uppfyllas samt att det är tre vanligt förekommande system. En inkoppling till ett fjärrvärmenät var 

inte ett alternativ då det inte finns tillgängligt att koppla in. Fjärrvärmenät är inte vanligt 

förekommande för fritidshus. Direktverkande el och luft-luftvärmepump valdes då det är vanligt 

förekommande system för fritidshus. Bergvärme valdes att beräknas för att se en stor skillnad mot 

för övriga system.  

Förutom de tre värmesystemen har tre olika typer av klimatskal valts att beräknas och simuleras. 

Dessa tre har olika uppbyggnad och ger därför olika värmegenomföringstal och pris. Samtliga 

konstruktionsdelar är från Wikells Sektionsfakta NYB [22]. Boken beskriver teknisk och ekonomisk 

uppbyggnad av olika konstruktionsdelar. Byggnadsdelarnas värmegenomgångskoeffiecent (u-värde) 

visas i   
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Tabell 5. Uppbyggnad samt kostnadsberäkningar för dessa presenteras i Bilaga 2 – Konstruktion, 

Bilaga 3 – Fönster och dörrar och kapitel 2.3 Kostnadsberäkning 
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Tabell 5. U-värde för olika konstruktionsfall 

  Fall 1: U [W/K, m2] Fall 2: U [W/K, m2] Fall 3: U [W/K, m2] 

Golv, nedervåning 0,10 0,14 0,22 

Vägg 0,10 0,16 0,26 

Tak 0,11 0,16 0,25 

Fönster 0,80 1,10 1,20 

Dörr 1,10 1,10 1,20 

 

Karmens u-värde uppskattas till 2 W/m2, K. Fall 1 valdes då det är regler som gäller för Boverkets 

byggregler 2015. Då byggnaden brukas delar av året behöver inte dessa regler uppfyllas, som för fall 

2 och 3. Dessa valdes efter deras värmegenomgångskoeffiecent och priset. Det sämsta fallet valdes 

att byggas med relativt bra u-värde. Det beror på att vid nybyggnation så är det svårt att bygga sämre 

än detta och det blir ohållbart i längden.  

De nio olika scenarion som beräknas och simuleras är enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Olika scenarion 

Scenario Värmesystem Klimatskal 

a Bergvärme Fall 1 
b Bergvärme Fall 2 
c Bergvärme Fall 3 
d Luft-luftvärmepump Fall 1 
e Luft-luftvärmepump Fall 2 
f Luft-luftvärmepump Fall 3 
g Direktel Fall 1 
h Direktel Fall 2 
i Direktel Fall 3 

 

2.2 Beskrivning byggnad 

2.2.1 Teknisk data 

I det här kapitlet beskrivs byggnaden som simuleras. Nedervåningen är 78 Atemp stor och består av ett 

stort allrum, tre sovrum WC med dusch, bastu samt ett förråd. Samtliga delar antas behov av 

uppvärmning. Loftet, eller övervåningen på byggnaden är 27 kvm, Atemp. Golvytan på loftet är större 

än så men kan inte räknas med på grund av takhöjden är lägre än 1,60 meter. Övervåning kan 

användas för lekyta eller som extra sovrum. I Figur 5 visas en ritning på bottenvåningen och i Figur 6 

presenteras ritning för loftet/övervåningen. Över kök och allrum finns inget loft utan rummet blir 

öppet och luftigt.  
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Figur 5. Ritning bottenvåning 

 

Figur 6. Ritning loft 
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I Tabell 7 beskrivs allmän data för byggnaden.  

Tabell 7. Indata till IDA ICE 

Temperatur närvaro 21 °C 

Temperatur frånvaro 8 °C 

Värme Se ovan 

Kyla Ingen 

Ventilation Frånluftsfläkt 

Luftflöde närvaro 0,35 l/s, m2 

Luftflöde frånvaro 0 l/s 

Lokalisering Åre  

Personbelastning 6 personer 

Veckor närvaro 1,7,8,15,16,24,28,32,45,52 

Varmvatten 10veckor 8 kWh/m2, år 

Varmvatten helår 25 kWh/m2, år 

 

Temperatur vid frånvaro är 8 °C, vilket betraktas som frostfritt och förhindra att rörsystemet ska 

frysa. Byggnaden kyls genom manuell vädring, ingen mekaniskt kylning. Byggnaden ventileras via en 

frånluftsfläkt och tilluftsventiler i fasaden. Under användning av byggnaden sker är luftflödet 0,35 

l/s,m2 och reduceras till noll när ingen vistas i byggnaden. Veckorna för närvaro valdes att spridas 

under hela året, främst under tiderna då det är ledighet för skolorna. Varmvattenanvändningen för 

helårsanvändning valdes efter boken Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus [23]. Varmvattnet för 10 veckors närvaro ansågs vara lite högre än en femtedel av vad 

helårsanvändningen var. I Tabell 8 visas ytor för klimatskalet för byggnaden. 

Tabell 8. Omslutande ytor för simulerad byggnad 

 

 

 

 

 

2.2.2 Klimatskal 

Indata för golv, väggar, tak och dörrar presenteras endast i Bilaga 1 – Indata IDA ICE. De ska efterlikna 

de konstruktioner som presenteras senare så mycket som möjligt. En liten skillnad kan förekomma 

mellan indata i IDA Indoor Climate and Energy och konstruktioner från Wikells Sektionsfakta NYB 

[22]. Data för egenskaper för fönster presenteras i Figur 7. Skillnaden mot övriga fall är en ökning av 

u-värde för fönster.  

  Ytor [m2] 

Golv 78 

Vägg 144 

Tak 89 

Fönster 18 

Dörr 4 
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Figur 7. Indata fönster fall 1 

2.2.3 Värmesystem 

Den valda bergvärmepumpen är Nibe Fighter med COP=4,6 för optimala förhållanden. 

Värmepumpens data finns förinställd i IDA Indoor Climate and Energy . Detta presenteras i Figur 8. 

  

Figur 8. Data för bergvärmepump 
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Borrhålets egenskaper visas i Figur 9 och är standardvärden i programmet.  

 

Figur 9. Borrhålets egenskaper 

Indata för luft-luftvärmepumpen är enligt standardvärden för programmet. Dessa presenteras i Figur 

10.  

 

Figur 10. Data för luft-luftvärmepump 
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2.2.4 Värmeförluster 

Värmeförlusterna vid köldbryggor är antagen att vara små. Detta antas då nybyggnation sker och det 

är väl känt hur köldbryggorna ska undviks. I Figur 11 visas byggnaden olika köldbryggor och dess 

energiförlust. Förlusten för balkong existerar inte då det inte finns på byggnaden.  

 

Figur 11. Indata för köldbryggor 

Infiltration i byggnaden behövs för att ventilationen ska tillgodoses. Utöver den mekaniska 

ventilationen tillkommer infiltration i byggnaden påverkat av vinden. För detta används värdet 0,5 

omsättningar per timme vilket är IDA ICE standardinställningar. Den vinddrivna infiltrationen pågår 

under hela året och påverkas inte då den mekaniska ventilationen är i drift.  

2.2.5 Klimat 

Klimatet som används är Östersunds klimatfil då IDA Indoor Climate and Energy inte har någon fil för 

Åre. I Tabell 9 visas data för klimatfilen. Filen är framtagen av ASHRAE som står för American Society 

of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers. 
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Tabell 9. Klimatfil för Östersund 

 

2.2.6 Tidsschema 

I Figur 12 visas hur personbelastningen i byggnaden är under en dag vid de veckor den är i bruk. Vid 

1,0 innebär 100 % belastning och därmed att åtta personer är närvarande. Aktivitetsnivån för varje 

person är satt till 1,0 MET vilket motsvarar en person i vila[14]. 

 

Figur 12. Tidsschema för personbelastning 

Den totala antal lampor är 12 stycken i byggnaden på vardera 40 watt. Utrusningen och maskiner i 

byggnaden är beräknad till fem enheter på vardera 75 watt. I Figur 13 presenteras det dagliga 

tidschemat för den brukade tiden för lampor, utrustning och varmvatten. 

 

Figur 13. Tidsschema för lampor, utrustning och varmvatten 
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2.3 Kostnadsberäkning 
I detta kapitel genomförs kostnadsberäkningar för valda klimatskal samt värmesystem. Kostnaderna 

för dessa är från Wikells Byggberäkningar AB och innehåller priser för material, löner, 

underentreprenörer samt omkostnader för löner och underentreprenörer [22][24][25]. Priserna 

redovisas exklusive moms och utan ROT-avdrag.  

2.3.1 Klimatskal 

Kostnader för valda väggar, golv och tak beräknas efter pris per kvadratmeter yta (kr/m2). Dessa 

presenteras i Tabell 10.  

Tabell 10. Beskrivning av golv, tak och vägg 

Byggnadsdel Fall Uppbyggnad Kostnad/m2 

 
Golv 

1 7+100 betonggolv+300 cellplast 889 

2 7+100 betonggolv+200 cellplast 765 

3 7+100 betonggolv+100 cellplast 665 

 
Vägg 

1 120+120 träregelvägg med lockpanel 2064 

2 170 träregelvägg med lockpanel 2048 

3 120 träregelvägg med lockpanel 1734 

 
Tak 

1 Betongpannor med snedtak-450sprutad mineralull 1614 

2 Betongpannor med snedtak-265sprutad mineralull 1370 

3 Betongpannor med snedtak-100sprutad mineralull 1244 

 

Kostnader för fönster och dörrar skiljer sig mycket efter storlek. Den undersökta byggnaden har fyra 

olika fönsterstorlekar och två olika dörrar, därför presenteras deras kostnad per styck endast i Bilaga 

3 – Fönster och dörrar. 

2.3.2 Värmesystem 

I Tabell 11 presenteras material och arbetskostnader för ett system med bergvärmepump. Ett 

borrhål på 150 meter är medräknad i priset.  

Tabell 11. Kostnader för bergvärmesystem 

Produkt Kostnad [kr] 

Värmecirkulationspump enkel 6693 

Bergvärmepump villa, inklusive kollektor 132399 

12 Väggförlagd oisolerad rör - 25m 12525 

12 Stam oisolerad rör - 4m 1844 

Radiatorer 30578 

Totalt 184039 
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Den totala kostnaden för ett system med luft-luftvärmepump uppgår till 26831: -. I priset ingår det 

varmvattenberedare, luft-luftvärmepump samt två radiatorer som kan behövas vid extra låga 

utomhustemperaturer. Den totala kostnaden för ett system med endast el-radiatorer uppgår till 

19935: - och är den sammanlagda kostnaden för tio radiatorer och en varmvattenberedare. Eftersom 

ett system för att värma varmvatten finns i bergvärmepumpen har en beredare även räknats med för 

övriga värmesystem. 

2.3.3 Indata LCC 

Beräkningar för kostnaderna för livscykeln genomfördes med hjälp av Beloks generella LCC[21]. 

Indata för detta är enligt Tabell 12.  

Tabell 12. Indata för LCC 

Kalkylperiod 30 år 

Real kalkylränta 2 % 

Dagens energipris 0,75 kr/kWh 

Real årlig energiprisökning 2 % 

Restvärde 0 kr 

Underhållskostnad/år 0 kr 

 

Den beräknade perioden är satt till 30 år. Det beror på att komponenter i systemet för bergvärme 

och luft-luftvärmepumpen har en beräknad livslängd på 15 år. Samtidigt behövs en långsiktighet för 

att kunna få en rättvis jämförelse för konstruktionen. Summan för de nya komponenterna antas vara 

40000 kronor för bergvärme och 20000 kronor för luft-luftvärmepump idag. Om 15 år antas de har 

ökat med i genomsnitt två procent per år. Priset då blir 54000 kronor och 27000 kronor. Dessa 

kostnader adderas till den sammanlagda initiala summan för hela byggnaden. Fördelen med att inte 

placera denna utgift på det årliga underhållet är att resultatet blir mer säkert. Den reala kalkylräntan 

på två procent antas vara likadan som det genomsnittliga värdet av fyra stora svenska bankers 

ettåriga och treåriga bolån. Denna procentsats antas även för den reala årliga prisökningen för energi 

och underhåll. En förenkling har gjorts för restvärdet av byggnaden, detta bedöms innefatta för 

många osäkra parametrar och stor osäkerhet i resultatet. Därför har alla scenarions restvärde 

antagits till noll.   
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3 Resultat 

3.1 Energiförbrukning 
Den totala energiförbrukningen under ett år för brukande av byggnaden under veckorna 1, 7, 8, 15, 

16, 24, 28, 32, 45, 52 redovisas i Figur 14. De olika scenariona presenteras i Tabell 6, sidan 13. Detta 

är exklusive hushållselen som är 841 kWh/år för samtliga scenarion.  

 

Figur 14. Energiförbrukning för 10 veckors närvaro 

Den totala energiförbrukningen för brukande av byggnaden under hela året redovisas i Figur 15. 

Detta är exklusive hushållselen som är 4372 kWh/år för samtliga scenarion.  

 

Figur 15. Energiförbrukning för åretruntboende 
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3.2  Kostnadskalkyl 
I denna del presenteras den ekonomiska kalkylen och vilket alternativ som kostar minst under 30 år. I 

Tabell 13 visas de totala kostnaderna för varje byggnadsdel samt den totala kostnaden för varje 

konstruktionsfall. Kostnaderna är redovisade i svenska kronor och är exklusive moms och utan ROT-

avdrag.  

Tabell 13. Kostnader klimatskalet 

 Golv Vägg Tak Fönster Dörr Totalt 

Fall1 69342 297216 143646 92116 20726 623046 

Fall2 59670 294912 121930 82591 20726 579829 

Fall3 51870 249696 110716 68000 18567 498849 

 

I Figur 16 visas de totala kostnaderna för livscykeln på 30 år, beräknad enligt Beloks generella LCC. 

Resultatet presenteras i tusentals kronor. Resultatet visar att uppvärmning med luft-luftvärmepump 

är billigast i ett fritidshus och klimatskalet med lägsta u-värdet är mest ekonomiskt fördelaktigt.  

 

Figur 16. LCC för 30år och 10veckor närvaro per år 
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I Figur 17 densamma för helårsanvändning. Den visar att scenario f, med luft-luftvärmepump och 

klimatskal fall 3 är det billigaste för åretruntboende.  

 

Figur 17. LCC för 30 år och åretruntboende 

I Figur 18 och Figur 19 visas skillnader mellan den totala initiala kostnaden för systemet kontra den 

totala kostnaden för systemet enligt LCC. Dessa visar att den initiala investeringen upptar en större 

del av den totala kostnaden för fritidshus.  

 

Figur 18. Förhållandet mellan den initiala och totala kostnaden 
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Figur 19. Förhållandet mellan den initiala och totala kostnaden vid åretruntboende 

Påverkan av storleken på elpris och kalkylränta för bergvärmesystem vid 10 veckors närvaro visas i 

Figur 20 och Figur 21. Alt.1 innebär konstruktionsfall 1, Alt.2 ger fall 2 och Alt.3 visar fall 3. Två figurer 

presenteras här, resterande i Bilaga 4 – Kalkylräntans inverkan och Bilaga 5 – Energiprisets inverkan.  
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Figur 21. Kalkylräntans inverkar på resultatet med 
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4 Diskussion 
Arbetets syfte var att beräkna optimala förhållanden för nybyggnation för fritidshus i norra Sverige. 

Tre olika värmesystem samt tre klimatskal med skillnad i u-värde och pris valdes. Eftersom mycket 

indata behövdes till simuleringsprogrammet IDA ICE har en rad antagande genomförts. Den aktuella 

byggnaden inte är uppförd finns inga energimätningar som kan styrka det simulerade resultatet. 

4.1 Utvärdering 
Resultatet visar att det inte är ekonomiskt fördelaktigt att installera bergvärme i ett fritidshus. 

Samtliga tre scenarion med denna värmekälla är dyrare än de övriga sex scenarion. Detta påvisar att 

det inte är ekonomiskt för en tidhorisont på 30 år. Det beror på att det årliga energibehovet är för 

lågt för att betala den höga investeringen som bergvärme medför. Detta innebär att de billigare 

uppvärmningssystemen som luft-luftvärmepump och direktverkande elektricitet är de mest 

lönsamma. Mellan dessa två är värmepumpen något billigare på sikt. Valet kan istället koncentrerats 

till de positiva egenskaperna med respektive system. Direktverkande el har en lång livslängd och 

motverkar kallras vid varje fönster under vintern. Luft-luftvärmepumpen är lite billigare på sikt samt 

kan användas för kylning vid behov. Negativt är att livslängden är begränsad till ungefär 15 år. 

Resultatet för helårsanvändning visar att det är mer ekonomiskt försvarbart att installera bergvärme. 

Detta är det dyraste uppvärmningssättet även här, men med liten marginal. Det bästa klimatskalet 

vid helårsanvändning av ett boende i Åre i ekonomisk synvinkel är fall 3 med värmepumparna. För 

scenariot med direktverkande el och klimatskalet fall 3 är det nästan lika stor kostnad som för de 

andra fallen.     

Det bästa klimatskalet med inverkan på ekonomin är fall 3, som är det billigaste och det med sämst 

u-värde av de tre valda. Detta resultat syns tydligt i Figur 16, sidan 23, där det bästa alternativet för 

respektive värmesystem är med fall 3. Det sämsta klimatskalet med en LCC på 30 år är fall 1. Detta 

innebär att en dyrare investering för klimatskalet inte lönar sig för ett fritidshus. 

4.2 Felkällor 
I denna del tags några av de antagandena som har tagits i arbetet, samt vilken påverkan dessa har 

haft för slutresultatet.  

Livslängden på värmesystemet antogs till 15 år för bergvärme och luft-luftvärmepumpen. Ett byta av 

komponenter i bergvärmen efter denna tid skulle kosta 40000kr idag. Kostnaderna för byte av 

komponenter i luft-luftvärmepumpen antas vara lika dyr eller dyrare än att köpa en helt ny. Därför 

uppgår detta till samma kostnad som för installationen av en ny. I verkligheten kan livslängden 

variera mycket, vilket är svårt att ta med i beräkningarna. Resultatet påverkas av livslängden på alla 

komponenter. Bytets andel av det totala för LCC uppgår till ungefär sex procent för bergvärmen och 

tre procent för luft-luftvärmepumpen. Detta medför att ett till byte under de 30 åren skulle ge mest 

påverkan för bergvärmen.  

Varmvattenförbrukningen antogs efter [23] och bestämdes till 8 och 25 kWh per kvadratmeter. Med 

en högre varmvattenförbrukning skulle uppvärmning med bergvärme ha en fördel då den även 

värmer varmvatten. De två andra värmesystemen värmer vattnet med elektricitet och därmed 

behövs lika stor del el som behovet av värme i varmvattnet. Personbelastningen i byggnaden antogs 

till sex personer för både 10-veckors närvaro och helårsanvändning. Detta har en linjär påverkan på 

energiförbrukningen. Desto mer gratisenergi från personer desto mindre energi behöver 
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värmesystemet tillföra. Med mindre personbelastning i byggnaden skulle uppvärmning med 

bergvärme samt fall 1 för klimatskalet vara mer fördelaktigt. 

Elpriset antogs till 0,75 kr/kWh och den årliga ökningen och kalkylräntan antogs till två procent. 

Storleken av energipriset och kalkylräntan påverkar inte resultatet nämnvärt, vilket visas i Figur 20 

och Figur 21. Vid en rejäl ökning av elpriset eller energiprisökningen skulle det bli mer fördelaktigt att 

använda bergvärme till uppvärmning. Det beror på att den har det högst COP-värdet och får därför ur 

mer värme ur varje förbrukad kWh elektricitet. 

Restvärdet för samtliga scenarion antogs vara lika med noll efter 30 år. Detta är inte sannolikt, men 

genomfördes för att förenkla den ekonomiska kalkylen. Ett mer sanningsenligt restvärde skulle vara 

att de största investeringarna ger även mest pengar efter dessa år. Detta kan ha stor påverkan på 

resultatet, då uppvärmning med bergvärmepump är den dyraste investeringen och gav det sämsta 

resultatet. 

4.3 Framtida arbeten 
Vid ett fortsatt arbete med detta projekt kan det vara intressant att minska ner kostnader för 

klimatskalet och u-värde ännu mer. Detta medför möjligtvis att någon typ av optimal skärningspunkt 

mellan investeringskostnaden och den årliga kostnaden skulle finnas. Det skulle även vara intressant 

att simulera andra energikällor, som vindkraft och solceller och se om de skulle varit ekonomiskt 

försvarbart för ett fritidshus.  
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5 Slutsats 
Slutsatsen av arbetet är att bergvärmepump inte är ekonomiskt fördelaktigt för ett fritidshus. Den 

totala kostnaden för denna uppgick till mellan 782000 och 886000 kronor. Prisskillnaden mellan 

luftvärmepump och direktverkande el är marginell så här kan andra faktorer än den ekonomiska 

spela in vid valet. Den sammanlagda kostnaden för dessa uppgick till mellan 613000 och 710000 

kronor. Det mest prisvärda klimatskalet var den med minsta investeringskostnaden och lägsta u-

värdet. En dyrare investering lönar sig inte för ett fritidshus på 30 år sikt. Det billigaste scenariot i 

undersökningen är att installera luft-luftvärmepump och använda det sämsta klimatskalet av de tre 

som simulerades.  

Den initiala kostnaden för 10-veckors användning uppgår till över 91 % med de bästa klimatskalen. 

För de sämre isolerade scenariona uppgår detta till mellan 82-87 %. Anmärkningsvärt är att samma 

uppbyggnad är den billigaste även för åretruntboende av byggnaden. Skillnaden i dessa fall är att 

livscykelkostnaden ökar något och att den initiala kostnaden upptar en mindre del av det totala.  
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Bilaga 1 – Indata IDA ICE 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Bilaga 2 - Konstruktion 

Golv 

Fall1 Fall2 Fall3 

Material Mått [mm] Material 
Mått 
[mm] Material Mått [mm] 

Flytspackel 7 Flytspackel 7 Flytspackel 7 

Grovbetong 100 Grovbetong 100 Grovbetong 100 

Armeringsnät 6150 - Armeringsnät 6150 - Armeringsnät 6150 - 

Cellplast G100 300 Cellplast G100 200 Cellplast G100 100 

Makadam 150 Makadam 150 Makadam 150 

Fiberduk - Fiberduk - Fiberduk - 

Väggar 

 

Tak 

 

 

Material Mått [mm] Material Mått [mm] Material Mått [mm]

Lockpanel dubbelgrundad 22 Gipsskiva 13 Gipsskiva 13

Läkt c600 38x75 Lockpanel dubbelgrundad 22 Lockpanel dubbelgrundad 22

Glasrocskiva vindskydd 9 Läkt c600 38x75 Läkt c600 38x75

45-Reglar c600/mineralullskiva 145 Klimatskiva 45 Gipsskiva 9

Mineralullskiva 145 45-Reglar c600/mineralullskiva 170 45-Reglar c600/mineralullskiva 45

45-Reglar c450/mineralullskiva 95 Plastfolie 0,2 45-Reglar c600/mineralullskiva 120

Plastfolie 0,2 45-Reglar c600/mineralullskiva 45 Plastfolie 0,2

OSB-spånskiva 11 Gipsskiva 13

Gipsskiva 13

Fall2 Fall3Fall1

Material Mått [mm] Material Mått [mm] Material Mått [mm]

Betongpannor - Betongpannor - Betongpannor -

Bärläkt 25x38 Bärläkt 25x38 Bärläkt 25x38

Ströläkt 25x25 Ströläkt 25x25 Ströläkt 25x25

Underlagspapp - Underlagspapp - Underlagspapp -

Råspontad panel 22 Råspontad panel 22 Råspontad panel 22

Masonitbalk HI c1200 500 Luftningsläkt 45x45 Masonitbalk HI c1200 200

Hård Träfiberskiva 3 Hård Träfiberskiva 3 Hård Träfiberskiva 3

Sprutad mineralull 450 Åsar C14 c1200 45x220 Sprutad mineralull 100

Säkerhetsfolie 0,2 Utsalning uk takstol 45x45 Säkerhetsfolie 0,2

Gles panel c300 28x70 Sprutad mineralull 450 Gles panel c300 28x70

Gipsskiva 13 Säkerhetsfolie 0,2 Gipsskiva 13

Gles panel c300 28x70

Gipsskiva 13

Fall1 Fall2 Fall3



Bilaga 3 – Fönster och dörrar 

Fall 1 

Del Uppbyggnad Antal Kostnad 

Fönster 6x6 fast  aluminiumklätt trä 3 8944 

Fönster 9x12 fast aluminiumklätt trä 6 35183 

Fönster 9x13 fast aluminiumklätt trä 7 43205 

Fönster 6x12 aluminiumklätt trä 1 4784 

Dörr Fönsterdörr 9x21 av aluminiumklätt trä 1 11492 

Dörr Ytterdörr 10x21 av trä 1 9234 

Totalt   1 112842 

Fall 2 

Del Uppbyggnad Antal Kostnad 

Fönster 6x6 fast aluminiumklätt trä 3 7534 

Fönster 9x12 fast aluminiumklätt trä 6 31781 

Fönster 9x13 fast aluminiumklätt trä 7 38816 

Fönster 6x12 fast aluminiumklätt trä 1 4460 

Dörr Fönsterdörr 9x21 av aluminiumklätt trä 1 11492 

Dörr Ytterdörr 10x21 av trä 1 9234 

Totalt   19 103317 

Fall 3 

Del Uppbyggnad Antal Kostnad 

Fönster 6x6 fast trä 3 6357 

Fönster 9x12 fast trä 6 26260 

Fönster 9x13 fast trä 7 31972 

Fönster 6x12 fast trä 1 3411 

Dörr Fönsterdörr 9x21 av trä, utåtgående 1 9333 

Dörr Ytterdörr 10x21 av trä 1 9234 

Totalt   19 86567 

 



Bilaga 4 – Kalkylräntans inverkan 

10 veckor, bergvärme 

 

10 veckor, luft-luftvärmepump 

 

10 veckor, direktverkande el 

 



Åretruntboende, bergvärme 

 

Åretruntboende, luft-luftvärmepump 

 

Åretruntboende, direktverkande el 

 



Bilaga 5 – Energiprisets inverkan 

10 veckor, bergvärme 

 

10 veckor, luft-luftvärmepump 

 

10 veckor, direktverkande el 

 



Åretruntboende, bergvärme 

 

Åretruntboende, luft-luftvärmepump 

 

Åretruntboende, direktverkande el 
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