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Sammanfattning  

Bostadssektorn står för en stor del av världens energianvändning vilket även gäller för Sverige. 

Sverige har redan idag en stor andel förnybar elproduktion genom vattenkraft men 

solcellsandelen är fortfarande väldigt liten. Med ökade miljökrav och höjda framtida 

energipriser är det viktigt inom alla samhällssektorer att se över sin energikonsumtion. För att 

uppnå framtida mål inom bostadssektorn där mycket av energin går åt till uppvärmning finns 

det flera åtgärder och lösningar, exempelvis genom byte av värmesystem. 

Fastigheten som studien baseras på är ett timmerhus som är byggt i mitten av 1800-talet och 

är belägen tre mil norr om Gävle. Fastighetens värmesystem är för närvarande elberoende, då 

huset värms upp med en luft/luftvärmepump samt elradiatorer. Detta gör att en konvertering 

till ett vattenburet värmesystem leder till höga investeringskostnader.  

Genom att göra en energikartläggning av fastighetens energiförbrukning kan olika 

investeringar utvärderas. Materialet för att utföra beräkningar och analysera resultaten 

hämtades genom litteraturstudier, intervjuer, egna mätningar samt övriga källor.  

För att göra uppvärmningen mindre känslig vid strömavbrott samt att säkerställa 

värmebehovet under mer extrema utetemperaturer är en komplettering med en ved- eller 

pelletskamin att rekommendera.  

En investering i solceller med antingen energistöd eller utnyttjande av ROT-avdrag ger en 

återbetalningstid på 31 år om hälften av all el som produceras skickas ut till elnätet.  

För solfångare är återbetalningstiden längre (33 år) men kan ändå vara ett bra alternativ om 

ändå den nuvarande vattenberedaren behöver bytas. 

.  
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1. Inledning  

1.1 Introduktion och syfte 
 

 Otillräcklig energiförsörjning påverkar utvecklingen inom många områden världen över 

negativt. Det berör i slutändan de viktigaste grundpelarna i alla länder såsom ekonomi, hälsa, 

bildning och säkerhet. Sambanden mellan fattigdom, ekonomisk utveckling, miljöskydd och 

energi blir tydlig om man beaktar till exempel att över två miljarder människor i 

utvecklingsländerna inte har tillgång till elektricitet [1]. Fortfarande lagar dagligen många 

människor mat med ved och träkol med hälsoproblem som följd [2]. 

Sedan början av industrialiseringen har energianvändningen i världen ökat stadigt som visas i 

figur 1. Betydande uppfinningar som har haft stor påverkan på människans utveckling och 

energianvändning är också markerade i diagrammet. Denna ökning skedde huvudsakligen 

genom användning av fossila bränslen som gas, olja och kol i de nuvarande industriländerna. 

Detta medförde en markant ökning av koldioxidutsläppen som orsakat en förstärkning av 

växthuseffekten och leder till en höjning av den globala medeltemperaturen [3].  

 

Figur 1 visar utvecklingen av primärenergianvändningen i världen [4]. 

De dominerande industriländerna i världen tillsammans med Kina står för två tredjedelar av de 

totala koldioxidutsläppen i världen. Bostadssektorn står för 27 % av den globala 

energianvändningen och 17 % av de globala koldioxidutsläppen. Detta innebär att det är viktigt 

att se över denna sektor utifrån den snabbt växande bostadsmarknaden i utvecklingsländer. I 

många industriländer, utom USA och Japan har koldioxidutsläppen minskat beroende på ny 

teknik och politiska beslut, men i utvecklingsländer med stor tillväxt har utsläppen däremot 

stigit [5]. 
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 För att vända trenden och stoppa den globala uppvärmningen införde Europeiska Unionen 

med ursprung i Kyotoprotokollet [6, 7]fyra miljömål som förkortas 20-20-20-målen som ska 

uppfyllas till år 2020 [8]. I Kyotoprotokollet slås det fast att det är av människan förorsakade 

koldioxidutsläpp som är orsaken till den globala uppvärmningen. I protokollet fastställs också 

mål för att sänka utsläppen i industriländer. 

Dessa fyra miljömål är: 

 Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer 

 Sänka energianvändningen med 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer 

 Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energiproduktion 

 Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent 

 

Även Sveriges riksdag har antagit dessa mål med fokus på en sänkning av energianvändningen 
med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050. Sverige har redan goda förutsättningar med hänsyn 
till förnybar energi.  Andelen förnybara energikällor av den totala energianvändningen är 
redan över 50 %. Utvecklingen de senaste två decennierna visas i figur 2. 

 

Figur 2 visar andelen förnybara energikällor av totala energianvändningen från 1990-2013 [9]. 

Av de förnybara energikällorna är det vattenkraft som har den största andelen av den totala 
elproduktionen. Även vindkraftens andel har vuxit från 0 TWh år 1990 till 9.8TWh år 2013 [10].  

 

 

Figur 3 Sveriges totala elproduktion 2013 på 149,2 TWH fördelat på olika energislag [10]. 
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Andelen el som produceras med solceller i Sverige är näst intill obefintlig men de senaste två 
åren har antalet solcellssystem ökat beroende på sjunkande priser [11]. I slutet av 2014 
uppgick andelen till 75 GWh vilket står för 0,06 % av Sveriges elkonsumtion. 

Sveriges bostads- och servicesektor står för 38 % av den totala energianvändningen på 379 
TWh (figur 4) och i en undersökning från 2010 slog Sveriges Statistiska Centralbyrå (SCB) fast 
att 19 % av Sveriges bostadsbestånd utanför tätorter var byggt före 1921 [12]. 

 

 

Figur 4 visar Sveriges totala energianvändning 2013 (379 TWh) uppdelat på tre sektorer [13]. 

 

I en från energimyndigheten publicerad rapport från 2013 [14] slås det fast att småhusens 

energianvändning för tappvarmvatten och uppvärmning var 32,1 TWH vilket är 22,3 % av den 

totala energianvändningen i bostads- och servicesektorn och att el står för nästan hälften av 

denna andel. Biobränsle är näst störst med över 34 %. 

Den genomsnittliga årsenergianvändningen för värme och vatten per småhus ligger på 16700 

kWh vilket gör en användning på 110 kWh/m2 och år. 

I nyare småhus byggda 1981 till 2000 används i genomsnitt en tredjedel mindre energi för 

värme och vatten vilket förmodligen beror på bättre isolering, bättre fönster och mindre 

luftläckage i husen. I nära hälften av småhusen bidrar någon sorts värmepump till 

uppvärmningen varav 50 % är någon sorts luftvärmepump. 

I en rapport från Chalmers Energicentrum slås det fast att det finns en stor teknisk och 

ekonomisk potential för effektiviseringsåtgärder inom byggnadsbeståndet och att 

energideklarationer är ett bra sätt att öka energimedvetandet [15]. Enligt Popescu har 

effektiviseringsåtgärder också positiv påverkan på fastighetens värde [16].  
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Energideklarationer infördes i Sverige 2006 och togs fram av Boverket som ansvarar för 

samhällsplanering, byggande och boende för att gynna effektiv energianvändning och bra 

inomhuskomfort. Boverket är tillsynsmyndighet och sparar alla deklarationer. Deklarationen är 

en sammanställning av byggnadens energianvändning, värmesystem och ventilationssystem 

och ska göra husen jämförbara [17].  

En energikartläggning liknar energideklarationen och ska enligt Ma et. al. klarlägga 

energianvändningen och energikostnaderna för att hitta besparingsåtgärder inom olika 

områden [18]. 

Efter kartläggningen av energikostnader kan investeringar i olika värmesystem eller 

elproducerande enheter och dess besparingspotential bedömas. Med en höjning av framtida 

energipriser [13] kan investeringar bli ännu lönsammare. 

Syftet med studien är att genomföra en energikartläggning av ett äldre bostadshus byggt år 

1850 i timmer med tillhörande häststall och utreda alternativa energikällor för uppvärmning 

och elproduktion. Den finansiella lönsamheten av energikällan bedöms med längden av 

återbetalningstiden. En annan fråga som behandlas är om elproduktion med solceller och 

varmvattenproduktion med solfångare kan vara ett alternativ för att sänka elkostnaden för 

huset. 
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1.2 Objektbeskrivning 
Fastigheten som ska energikartläggas är ett enfamiljshus i två plan beläget i Hagsta, tre mil 

norr om Gävle. Fastigheten är byggd år 1850 och vilar på en torpargrund. Taket består av 

tegelpannor och har en lutning på ca 30° (se figur 5).  

Byggnaden har totalt 27 stycken fönster av varierande storlekar, en altandörr från kortsidan 

samt en entrédörr från långsidan. Fastighetens framsida vetter mot söder.   

Huset är ett timmerhus med träpanel och isolerat från insidan med tretexskivor. Golvet och 

vinden har tilläggsisolerats, tid för isoleringen är okänd. 

 

Figur 5 visar huset från nordost. 

 

1.3 Begränsningar  
Vid kartläggning av elförbrukningen till uppvärmningen av huset finns det osäkerheter på 

grund av den höga elförbrukningen beroende på byggfläkten i stallet. Även hur mycket 

elradiatorer tillför värme i huset under uppvärmningsperioder är en osäkerhetsfaktor.  

Antalet personer som bodde i huset varierade med tiden, men vi har antagit att det var fyra 

personer i genomsnitt som bodde i huset. 

Inte alla byggnadsdelar kunde granskas okulärt så för att beräkna U-värden antas 

konstruktionsdetaljer vara tidsenligt byggda. Övervåningens rum är olika höga och det finns 

vissa skillnader i isoleringen till vindsutrymmen.  
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U- värden av byggnadsdelar bestäms genom olika källor från internet och kan vara en felkälla 

vid beräkningen av transmissionsförluster. 

Förluster genom ventilationsfläktar i köket och badrummet samt den ofrivilliga ventilationen 

uppskattas enligt energimyndighetens uppgifter [19]. 

Kostnader för investeringar kan skilja sig beroende var i Sverige huset ligger och vilka företag 

som sköter installationerna. För att få en bättre jämförelse tas investeringskostnader i 

huvudsak från en källa [20]. 
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2. Teori 

2.1 Värmesystem 
Ett värmesystem ska under uppvärmningsperioden upprätthålla ett inneklimat som 

tillfredsställer de boendes krav på en behaglig temperatur och luftkvalitet. Vilket värmesystem 

som är passande för varje enskild bostad bestäms av ekonomi, läget (klimatzon), 

underhållskrav och miljökrav [21]. 

Innan oljekrisen i slutet av 70-talet var oljan en billig och populär energikälla. Men med 

stigande oljepriser och högre miljökrav ökade behovet av andra uppvärmningskällor. I figur 6 

visas prisutvecklingen av eldningsolja 1 vilket är bränsle för villor. 

 

 

Figur 6 visar prisutvecklingen för eldningsolja 1, siffror från Sveriges petroleum och biodrivmedel institut [22]. 

 

Kärnkraftsproducerad el ansågs vara lösningen till de stigande oljepriserna. Hushållen fick stöd 

för omställningen från olja till el. Men för att inte göra hushållen för elberoende och 

effektbehoven för stora infördes även andra uppvärmningskällor.  Lösningen blev biobränsle, 

fjärrvärme och värmepumpar [23]. Anslutningen till ett fjärrvärmenät begränsas av bostadens 

läge. För bostäder utanför fjärrvärmenätet är värmepumpar, solceller och solfångare, pellets- 

och vedkaminer samt pellets- och vedpannor alternativa energikällor. En svensk undersökning 

från 2004 till 2007 visar att de viktigaste aspekterna vid investering i ett uppvärmningssystem 

är finansiella faktorer och tillförlitlighet [24]. Nedan beskrivs olika typer av värmesystem samt 

solceller.  
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2.1.1 Värmepumpar [21] 

Värmepumpar är ett bra alternativ för värmeproduktion då de sänker elenergianvändningen. 

Grundprincipen bakom värmepumpar är termodynamikens andra huvudsats vilket innebär 

bland annat att värme övergår alltid från en varm till en kall kropp [25] och det motsatta bara 

är möjligt genom tillfogande av arbete.  

I värmepumpar cirkulerar ett köldmedium vilket vid lågt tryck och värmetillförsel förångas och 

efter en kompression vid ett högre tryck kondenseras och lämnar ifrån sig värme. 

Värmepumpens komponenter är förångare, kompressor, kondensor och en strypventil.  En 

schematisk bild av processen ses i figur 7.  

 

Figur 7 visar schematiska bilden av en värmepump [26]. 

För värmningen i förångaren finns flera olika alternativ: uteluft, frånluft, mark- eller bergvärme 

samt sjövatten.  

Den avgivna värmen i kondensorn är summan av värmeenergitillförseln från förångaren och 

elenergin från kompressorn. Förhållandet mellan summan av den upptagna värmen i 

förångaren och kompressoreffekten till kompressoreffekten bestämmer värmefaktorn, COP 

(Coefficient Of Performance) av värmepumpen. Denna faktor brukar ligga mellan 3-4. 

Vilken sorts värmepump som är lämpligast är beroende på förutsättningar i huset och läge 

(temperaturförhållande, närheten till sjö eller flod samt markförhållande).  

2.1.1.1 Uteluftsvärmepump 

I uteluftsvärmepumpar sker värmetillförseln till förångaren via uteluften. Fördelen är att 

uteluften är obegränsad men vid sjunkande utetemperatur sjunker också värmefaktorn COP av 

värmepumpen. Vid en luft-luftvärmepump fördelas luften inomhus med en fläkt vilket innebär 

att det är viktig att ta hänsyn till placeringen av utblåset för en bra fördelning av den varma 
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luften. Vid en luft-vattenvärmepump fördelas värmen med hjälp av ett vattenburet 

värmesystem vilket gör att investeringskostnaderna kan bli väldigt höga om inget vattenburet 

system finns i huset. 

I hus med direktverkande el som saknar ett vattenburet värmesystem är luft-luft 

värmepumpar ett bra alternativ på grund av låga investeringskostnader, enkel installation och 

en sänkning av elkostnader. 

 

2.1.1.2 Grundvatten- och bergvärmepump 

Vid en bergvärmepump cirkulerar köldmediumet genom en slang som är nersänkt i ett borrhål. 

I berget ligger temperaturen mellan 2-8°C hela året runt. Beroende på värmebehovet är hålet 

mellan 50-200 meter djupt. På sommaren kan hålet laddas med värme från en 

solfångaranläggning eller med komfortkyla i huset [21]. 

 

 

Figur 8 visar en schematisk bild av en bergvärmeinstallation [27]. 

Värmepumpar som tar värme från grundvattnet (4-12°C) behöver helst ha två brunnar, en för 

upptagningen och en för återföringen, för att säkerställa en tillräcklig försörjning av värme. 
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2.1.1.3 Ytjordvärmepump och sjövärmepump [21, 28] 

Som värmetillförsel vid en ytjordvärmepump används en horisontell nergrävd slang i marken 

av ett djup på mellan 0,5-1 meter. Längden och djupet av slangen, i vilken en frostskyddad 

vätska cirkulerar, är beroende av värmebehovet i huset. Värmen i marken kommer från solen 

och temperaturförhållandena är jämnare än i uteluften vilket gör att också driften för 

värmepumpen är jämnare. Vid en sjövärmepump placeras slangen på sjöbotten där 

temperaturen aldrig kan bli lägre en 4°C om sjön är djup nog. Förutsättningar är även här att 

ett vattenburen värmesystem finns i huset. I figuren nedan ses ett hus med jordvärme i 

genomskärning. 

 

Figur 9 Hus med jordvärme [28]. 
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2.1.1.4 Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump använder sig av den varma avluften från byggnaden för att värma 

tilluften (se figur 9). Avluften från byggnaden är jämn och hög (20°C) hela året runt vilket gör 

att värmefaktorn för värmepumpen är hög. Den återvunna värmen används till både 

vattenburen värme och tappvarmvatten. Ett mekaniskt ventilationssystem är en förutsättning 

för en frånluftsvärmepump men värmeeffekten är inte tillräcklig och måste kompletteras med 

en annan värmekälla [21, 29]. 

 

 

Figur 10 visar funktionen av en frånluftsvärmepump [29]. 

2.1.2 Pellets- och vedkaminer 

En pellets- eller vedkamin är ett alternativ som värmekälla men behöver en skorsten för att 

leda bort röken. Värmen är koncentrerad till ett mindre område i huset så kaminer är bara ett 

komplement till andra värmekällor. På grund av att biobränsle används som energikälla är 

pellets- och vedkaminer koldioxidneutralt. Nackdelar är att det krävs arbete med veden och 

skötsel av kaminen [21]. 

Pelletskaminer behöver el men har däremot några andra fördelar. Elen behövs för skruven 

som matar pellets samt för konvektionsfläkten som bidrar till att fördela den varma luften 

bättre. Fördelar med pellets är att de ger en bättre förbränning och har mindre miljöutsläpp än 

ved och flis. Pelletsförrådet i kaminen behöver inte fyllas på ofta och värmen kan regleras med 

den inbyggda termostaten [30]. 
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Figur 11 visar en pelletskamin i genomskärning [30]. 

Pellets kan produceras med olika avfallsprodukter från jordbruket eller skogsindustrin. 

Miranda et.al. slår dock fast att pellets som kommer från sågspån är de mest effektiva och ger 

minst utsläpp och askrester [31]. 

2.1.3 Värmepannor/vattenburna värmesystem [21] 

Värmepannor kan eldas med biobränsle eller fossila bränslen. Elden värmer vatten som 

används både i ett vattenburet värmesystem samt för värmning av tappvarmvatten. 

Förutom värmepannor är också flera andra uppvärmningskällor beroende av ett vattenburet 

värmesystem. I detta system distribueras varmvatten från uppvärmningskällan till rummen. 

Värmeavgivningen sker via radiatorer, konvektorer eller golvvärme i rummen. 

Uppvärmningskällor som är beroende av ett vattenburet värmesystem är grund- och 

bergvärmpump, ytjord- och sjövärmepump och hemproducerad kraftvärme. 

  



 

15 

 

2.2 Solenergi 
Solen är en outtömlig energikälla som i teorin kan ersätta hela världens energibehov om all 

energi tillvaratas. Under 90 minuter träffas jordens atmosfär av solens energirika strålning 

motsvarande världens totala energibehov under ett år [32]. En tredjedel av solinstrålningen 

reflekteras ut i rymden igen och resten faller in som direkt och indirekt solinstrålning, som 

tillsammans benämns globalstrålning. I figur 11 går det att se globalstrålningens 

genomsnittsintensitet mot en horisontell yta för 8 stycken mätstationer i Sverige [33]. Hur 

mycket energi som kan tas tillvara på beror på flera faktorer. För att få så stort utbyte som 

möjligt av solenergin spelar väderstreck och lutning en stor roll samt att inga föremål skuggar 

solpanelerna. Medelinstrålningen mot jorden är 240 W/m2. 

 

 

Figur 12 visar genomsnittliga globalinstrålningen från 8 stycken mätstationer i Sverige i kWh/m
2
,år. 

Det finns i huvudsak två metoder att ta tillvara på energin från solen, dels solceller för 

elproduktion samt solfångare för värmebehov. 

2.2.1 Solceller 

Solceller omvandlar energin i solens strålar till elektrisk energi genom solpaneler. Det finns 

olika typer av paneler med olika verkningsgrader. Den vanligaste och därför mest 

förekommande solpanelen på svenska marknaden är den med kristallina kiselceller [34]. Den 

här typen av solceller har en ungefärlig verkningsgrad mellan 15-18 % [35], vilket innebär att 

den omvandlar 15-18 % av infallande solinstrålning till el. I labbmiljö har solceller påvisat en 

verkningsgrad på mellan 25-26 % [36]. 

Eftersom den el som kommer från solcellerna är likström behöver en växelriktare installeras 

för att omvandla elen till växelström. I växelriktaren sker även förluster som påverkar hela 

systemets verkningsgrad. Idag ligger växlingsriktarnas verkningsgrad oftast mellan 94 – 97 % 

[37]. 
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2.2.1.1 Energiutbyte 

Mot en yta riktad mot söder och en vinkel på 40° summeras årsinstrålningen till ca 1150 

kWh/m2 och ca 980 kWh/m2 för horisontell yta i Sverige [38].  Mot andra riktningar och 

lutningar är skillnaderna för globalinstrålningen nästintill försumbar så länge som panelerna 

riktas mellan SÖ – SV och lutningen ligger mellan 20 – 60°, se figur 12.  

 

 

Figur 13 Skillnader mellan optimal och andra riktningar och lutningar för solpaneler i Uppsala, enligt 
simuleringsprogrammet PVsyst, [39]. 

För att beräkna utbytet för solceller används följande formel: 

𝑬 = 𝜼 ∗ 𝑺 ∗ 𝟎, 𝟗 ∗ %𝒍𝒖𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒄𝒉 𝒓𝒊𝒌𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 [kWh/m2solceller] (1) 

η = verkningsgrad solcell 

S = årsinstrålningen [kWh/m2] 

För övriga förluster i systemet såsom i växelriktaren och andra komponenter används en 

engångsförlustfaktor på 0,9. Formeln hämtas från föreläsningsmaterial från Björn Karlsson. 

Livslängd av ett solcellssystem med dagens moduler ligger på cirka 25-30 år [40]. 
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I figur 13 visas en principskiss av ett nätanslutet solcellssystem. Solstrålar träffar solceller vilka 

producerar likströmsel vilket sedan omvandlas till växelström i växelriktaren för att sedan gå 

till en elcentral. Elen används av fastigheten vid behov, vid överskott går elen ut till elnätet.  

 

 

Figur 14 visar en skiss över nätanslutet solcellssystem [41]. 

 

2.2.1.2 Stöd för solceller 

Från och med 1 januari 2015 kan den som installerat ett solcellssystem få ersättning i form av 

skattereduktion på den el som fastighetsägaren säljer till elhandelsföretaget. Förutsättningen 

är att det inom fastigheten förbrukas mer el än vad solcellerna producerar. Skattereduktionen 

som är möjlig att erhålla är 60 öre per kWh som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor 

per år. Då försäljning av el sker med elhandelsföretagen behöver fastighetsägaren vara 

momsregistrerad eftersom elen är momspliktig [42]. 

Sedan 2009 går det att söka stöd för installation och utbyggnad för produktion av förnyelsebar 

energi. Detta energistöd har succesivt förändrats med ändrade villkor. Energistödet är 

rambegränsat vilket innebär att regeringen avsätter en viss summa pengar som betalas ut som 

stöd så länge det räcker. Regeringen har under perioden 2013 – 2016 avsatt 210 miljoner 

kronor [43]. Detta stöd gäller för alla installerade solcellssystem och installationen måste 

senast vara slutförd 31 december 2016. Från och med 1 januari 2015 är stödnivån för 

privatpersoner maximerat till 20 % av investeringskostnaden [44]. Om detta stöd ansöks och 

beviljas är det inte berättigat med eventuellt ROT-avdrag. 
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2.2.2 Solfångare 

Liksom för solceller tar solfångare vara på energin från solinstrålning. Det som skiljer dem åt är 

att solfångare genererar värme istället för elektricitet. Värmen från solfångarna kan antingen 

användas till att värma upp tappvarmvattnet genom en ackumulatortank eller kopplas till en 

värmepump eller annan värmekälla som förser ett vattenburet värmesystem med värme. Det 

finns i huvudsak två typer av solfångarpaneler; plana och vakuumförsedda paneler. Den 

förstnämnda är den som är mest vanlig på grund av dess lägre pris samt att den är mer hållbar 

än den vakuumbaserade solfångaren.   

Solens värmestrålning absorberas av solfångaren som sedan via en vätska transporterar vidare 

värmen till en ackumulatortank. Vätskan som finns i det slutna systemet måste på kalla platser 

innehålla ett frostskydd (ofta glykol) så inte vätskan riskerar att frysa. För att distribuera den 

värmebärande vätskan till ackumulatorn behövs en cirkulationspump [45]. Nedan ses en 

schematisk bild av en solvärmeanläggning kopplat till tappvarmvatten. 

 

 

Figur 15 visar en solfångaranläggning [46]. 

  

För att värmen i distributionsrören ska överföras i ackumulatortanken är det viktigt att tanken 

står upprätt så att vattnet skiktar sig i temperatur.  

Ett solfångarsystem bör dimensioneras för att täcka upp varmvattenbehovet under 

sommarmånaderna (6 månader). Eftersom solfångarna inte kan leverera tillräckligt med värme 

under eldningssäsongen måste vattnet i tanken värmas med en elpatron. 
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Om systemet är överdimensionerat är risken för överhettning stor och vätskan i rörsystemet 

kan börja koka.  Om övertryck i systemet uppstår vid för höga temperaturer behöver ett 

expansionskärl installeras. 

Som tumregel för dimensionering av ett solfångarsystem för tappvarmvatten kan det 

beräknas: 

 1-2 m2 solfångare per person (låg/hög förbrukning) 

 Ackumulatortank 75 l per m2 solfångare [38]. 

 

2.3 Hemproducerad kraftvärme [47] 
Hemproducerad kraftvärme har inte haft något större genombrott i Sverige, men i Tyskland 

finns det flera producenter av små kraftvärmeverk för småhus. Små kraftvärmeverk fungerar 

på samma sätt som stora kraftvärmeverk. Ett bränsle, med fördel biogas eller biodiesel för att 

vara koldioxidneutralt, förbränns i en förbränningsmotor och driver en generator vilken 

producerar elektricitet. Motorn och avgaser från förbränningen kyls med en värmeväxlare och 

värmen används i värmesystemet eller för värmningen av tappvarmvatten. Den genererade 

elen kan användas direkt i huset eller vid överproduktion matas in i nätet.  

En stor fördel för hela elnätet på vintern är att mest el produceras när det behövs mest värme i 

hushållen. Hushåll med hemproducerad kraftvärme kommer därför inte att höja effektuttaget 

från elnätet såsom till exempel luft-luftvärmepumpar gör, när det är som kallast [14, 48]. 

Enligt Maghanki har hemproducerad kraftvärme en stor potential [49]. Genom 

hemproducerad kraftvärme är det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser genom att 

sänka primärenergianvändningen av bostadssektorn, öka decentralisering av 

energiförsörjningen, förbättra energisäkerheten, undvika investeringar i och energiförluster 

från överförings- och distributionsnät för el och eventuellt minska energikostnad för 

konsumenterna. 

 

2.4 Energibalans 
Husets energibehov består av el- och värmeanvändningen och kan beskrivas med följande 

formel. 

Qenerg i =  Qvärme + Wel [Wh] (2) 

Qenerg i  = husets totala energibehov 

Qvärme  = husets värmebehov 

Wel         = husets elbehov  
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2.4.1 Elbehovet 

Elbehovet delas in i fastighetsel och hushållsel. Fastighetselen är direkt kopplat till byggnadens 

värme- och ventilationssystem. Elen används för att driva pumpar och fläktar. 

Hushållselen är den el som förbrukas av själva hushållet och hit räknas kyl och frys, elapparater 

såsom tv och datorer samt belysningen. 

2.4.2 Värmebalans [21] 

Den värme som tillförs en byggnad och dess gratisvärme måste täcka upp motsvarande mängd 

värmeförluster för att håll en given temperatur. Gratisvärmen består av internvärme från 

personer, värmeutveckling från elapparater samt instrålande solenergi. Förlusterna i sin tur 

består av transmissions-, ventilations- samt ofrivilliga ventilationsförluster. För att upprätthålla 

en behaglig termisk komfort inomhus kan det under sommarmånaderna krävas ett kylbehov, 

på grund av högt värmetillskott från solinstrålning. 

Under hela året ger elapparater, belysning och personer som vistas i byggnaden ett internt 

värmetillskott. Värmetillskottet från värmesystemet är den faktor som ska hålla hela systemet i 

balans. Värmeeffektbalansen kan beskrivas med följande formel: 

Pt + Pv + Pov =Pw + Ps+ Pi [W] (3) 

Pt = transmissionsförluster  

Pv = ventilationsförluster 

Pov = ofrivilliga ventilationsförluster  

Pw = värme från värmesystemet  

Ps = solinstrålning 

Pi = intern värme 

      

Pt  = Qt * (Tinne – Tute) [W] (4) 

Tinne = innelufttemperatur [°C] 

Tute   = utelufttemperatur [°C] 
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Specifik värmeförlustfaktor för transmission: 

Qt = Qköldbryggor + ∑ 𝑼𝒋 ∗ 𝑨𝒋𝒋  [W/K] (5) 

Qköldbryggor = förlustfaktor för köldbryggor        [W/K] 

Uj                      = värmegenomgångskoefficient för en viss yta  [W/Km2] 

Aj               = area för yta nr j                             [m2] 

𝑈 =
1

∑ 𝑅
 [W/m2K]  (6) 

 𝑅 =
𝑑

𝜆
  [m2K/W]  (7) 

 

Formler för beräkning av U-värde genom λ- och U-värdesmetoden: 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
2∗𝑈𝜆∗𝑈𝑈

𝑈𝜆+𝑈𝑈
 [W/m2K] (8) 

𝑈𝑈 =  𝛼 ∗ 𝑈𝑖𝑠𝑜 + 𝛽 ∗ 𝑈𝑡𝑟ä [W/m2K] (9) 

𝜆𝑟𝑒𝑠 =  𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑡𝑟ä  [W/mK] (10) 

α,β = andel av ytan för respektive byggnadsdel 

 

 

Ventilationsförluster: 

Pv                = Qv *(Tinnne –Ttill) [W] (11) 

Qv = ρ *c *q * (1− v) * d [ W/K] (12) 

Ρ = luftens densitet, normalt 1,2                      [ kg/m3] 

c = luftens värmekapacitet, normalt 1000     [ J/kg,K] 

qvent = uteluftsflöde                                                [ m³/s] 

v = verkningsgrad för ventilationens värmeåtervinning 

d = relativ drifttid för ventilationsaggregat vid ständig drift är d = 1 
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Ofrivillig ventilation, luftläckage: 

Pov = Qov *(Tinne –Tute) [W] (13) 

Qov = ρ ⋅ c ⋅ qläckage [W/K] (14) 

qläckage = läckageluftflöde [ m3/s] 

 

Ps – solinstrålning 

Solinstrålningen minskar värmeenergibehovet men sänker inte den dimensionerande effekten 

för huset. Beräkningar för solinstrålningen visas i tabell 5 och 6 i appendixdelen. 

Pi – internt genererat värme 

Internvärme från människor, elapparater och belysning brukar inte heller medräknas i 

effektbehovet men har betydande påverkan på värmeenergibehovet. I en artikel ur 

”Sustainability in Energy and Buildings” bekräftar Elsland et. al [50] att bidragen från 

värmetillskott ofta är underskattade. 

Värmesystemets momentana värmeeffekt: 

Pw  =Qtot *(Tinne –Tute)-Pg [W] (15) 

Qtot =Qt +Qv *(1-η)+QOV [W/K] (16) 
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2.4.3 Varmvatten [21] 

Ekvation för energiberäkning: 

𝑷𝒗𝒗 = 𝒒𝒗𝒗 ∗ 𝝆 ∗ 𝒄𝒑 ∗ 𝚫𝑻 [W] (17) 

ρ = vattnets densitet                                   [kg/m3] 

cp = vattnets specifika värmekapacitet, 4190     [J/kg°C] 

qs/vv = sannolikt varmvattenflöde                              [m3/s] 

ΔT = temperaturskillnad varm-kall vatten           [°C] 

Energibehov för varmvatten: 

Evv = Vkallvatten * 0,333 * cp * ρ * ΔT [J] (18) 

Vkallvatten = volymen kallvatten   [m3] 

0,33 = varmvattnets andel från totala vattenförbrukning  

ρ = vattnets densitet, 1000                                  [kg/m3] 

cp = vattnets specifika värmekapacitet, 4190     [J/kg°C] 

 

För att få en ungefärlig energiförbrukning för uppvärmning av varmvatten, antas att 33 % av 

den totala vattenförbrukningen används som varmvatten. Eftersom vattnets 

inloppstemperatur varierar med årstider används ett Tin-medel på 8,6 °C som sedan värms upp 

till Tut-medel på 52 °C [51]. 

 

 

 

 

  



 

24 

 

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategin som applicerades på problemet är en fallstudie. En fallstudie är enligt 

Biggam en noggrann granskning av en enskild företeelse som tillhör en större grupp av 

någonting. I studien är timmerhuset representativt för äldre bebyggelse på svensk landsbygd 

[52]. 

3.2 Forskningsmetod 
Som forskningsmetod används både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Generellt 

svarar kvalitativa undersökningar på frågan ´varför´, medan kvantitativa undersökningar på 

frågan ´hur´ [53]. Med intervjun av ägaren som är en kvalitativ undersökningsmetod samlades 

information om det termiska klimatet i huset och hur de inneboende upplevde komforten i 

rummen. Frågor om värmesystemet, renoveringar och närvaro av personer ställdes för att 

analysera oklarheter och variationer i elanvändningen. 

För att beräkna transmissionsförlusterna genom byggnadsskalet utfördes en storleksmätning 

av byggnadskroppen och en okulär granskning av byggnadsdelarna så långt det var möjligt. 

Information om byggnadsdelar som inte kunde undersökas okulärt samlades in över intervjun 

eller internet. Byggnadsdelarnas U-värden togs fram från internet. 

3.3 Återbetalningstiden 
Denna metod är ett förenklat sätt att bedöma lönsamheten av en investering. Med denna 

metod beräknas det hur lång tid det tar innan en investering har betalats av med de årliga 

inbetalningsöverskotten eller med besparingar. Investeringen som har kortast 

återbetalningstid är det finansiellt bästa alternativet. 

återbetalningstid = investeringskostnad/årliga inbetalningar, besparingar 

Med den använda metoden tas inte hänsyn till kalkylräntan, den ekonomiska livslängden och 

restvärden av investeringen. 

3.4 Datainsamling 
Temperaturdatainsamlingen skedde över kontakt med SMHI (Svenska metereologiska och 

hydrologiska institutet). Ägaren av fastigheten sammanställde månadsöversikten av 

elförbrukningen för åren 2013 – 2014 och för de två första månaderna för 2015 (se tabell 1 och 

2). Uppgifter om vattenförbrukningen från 2014 erhölls av Gästrike Vatten. 

Transmissionsförlusterna för fastigheten beräknades genom att mäta byggnadens areor för 

golv, tak, väggar, fönster och dörrar. Värmegenomgångskoefficienterna och värmemotståndet 

hämtades från kurslitteratur, hemsidor och tidigare mätningar.  

3.5 Litteraturstudie 
Under hela studieprocessen har informationen från olika källor används. Artiklar som refereras 

till i rapporten söktes via Discovery och Google Scholar. Övrig information hämtades ur 

kurslitteratur från energisystemprogrammet, webbsidor och handledare. 
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4. Resultat 

4.1 Intervju 
Vid första intervjutillfället med ägaren av fastigheten pratade vi om vilka renoveringar som 

hade gjorts, hur den termiska komforten upplevdes samt förväntningar om resultat.  Uppgifter 

om vatten och elförbrukning efterfrågades. Under hösten 2014 installerades en 

luft/luftvärmepump och allt sedan dess har den stått för fastighetens hela värmebehov. Detta 

efter att vedkaminen som försörjde värmebehovet togs bort våren 2014. Vid kallare dagar 

användes elradiatorer som tillskott för att täcka upp det extra värmebehovet på övervåningen, 

men ägaren kunde inte svara på hur ofta de användes. 

Ägaren tyckte att underhållet av gamla kaminen inte var omfattande och har därför 

funderingar på att installera en ved- alternativt pelletskamin.  

 Till fastigheten hör en separat byggnad där ägaren hyser sina fyra hästar. I anslutning till 

stallet har ägaren ett sadelrum som värms upp enbart med en byggfläkt. Ägarens önskan är att 

försöka få överskottsvärmen från hästarna in till sadelrummet.   

Efter kontroll av elförbrukningen konstaterades att ägaren förbrukat mer el under sommaren 

2013 än 2014, detta beror antagligen på grund av det årets renoveringar då mer elkrävande 

maskiner användes. 

 

4.2 Energikartläggning 

4.2.1 Vattenbehov 

Fastigheten är kopplad till kommunalt vattennät och gjorde 2014 av med 118 m3 vatten enligt 

Gestrike vatten AB. I fastigheten bor fyra personer stadigvarande vilket resulterar i ett 

dygnsbehov på drygt 80 l/person och dygn.  

Energibehovet för varmvatten beräknas enligt ekvation 17 som fördelas lika över årets alla 

månader och blir 165 kWh. 

Evv = (118 * 0,333 * 4190 * (52 - 8,6) * 1000) / 3600000 [kWh] 

     = 1985   [kWh per år] 

Evv = 1985/12  

      = 165  [kWh per månad] 
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4.2.2 Transmissionsförluster 

För beräkning av ytterväggarnas värmegenomgångskoefficient används ekvation 6. Farstun 

antas ha samma konstruktion och därmed samma U-värde som resten av fasaden. I tabell 1 

visas de värden som används för fasadens U-värde.  

Tabell 1 visar värmemotståndet för yttervägg. 

material 
d 

(m) 
λ 

(W/mK) 
R 

(m2K/W) 

panel 0,022 0,14 0,16 

timmer 0,2 0,14 1,43 

tretex 0,013 0,036 [54] 0,36 

Rsi 
  

0,04 

Rse 
  

0,13 
 

Med dessa värden blir fasadens U-värde 0,47 W/m2 K.  

I tabell 2 syns värden för beräkning av golvets U-värde som sedan används i ekvation 8, 9 och 

10.   

Tabell 2 Värden som antas för golvets värmegenomgångskoefficient. 

  A (m2) Andel (%) d (m) λ (W/m K) R (m2 K / W) 

Golv (parkett) 113 100 0,04 0,14 0,3 

Reglar *10st β 18,6 16 0,15 0,14 1,1 

Isolering α 94,4 84 0,15 0,036 4,2 

Blindbottenskiva 113 100 0,22 0,14 1,6 

Rsi+Rse 
    

0,2 
 

Golvets U-värde blir från värden i tabell 2 0,19 W/m2K. 

R = värmemotstånd [m2 K / W] 
λ = värmeledningsförmåga [W / m K] 
d = materialtjocklek [m]  
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Fastighetens transmissionsförluster genom klimatskalet redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 visar klimatskalets totala värmegenomgångskoefficient. 

  
Riktning 

 
Area 
(m2) 

U-värde 
(W/m2K) 

U*A 
(W/K) 

Yttervägg S 36,2 0,47 17,1 
Farstu S 31,3 0,47 14,7 
Yttervägg W 38,2 0,47 18,1 
Yttervägg N 41,1 0,47 19,4 
Yttervägg E 38,4 0,47 18,1 
Fönster S 5,9 2,44 [55] 14,3 
Fönster W 7,8 2,44 19,1 
Fönster N 9,5 2,44 23,1 
Fönster E 5,6 2,44 13,6 

Golv   113,0 0,19 21,8 
Tak   124,4 0,20 24,9 
Dörr  E 2,1 2,00 [56] 4,2 

Dörr S 2,1 2,00 4,2 

Totalt   
  

212,6 
 

4.2.3 Värmetillskott av solinstrålning [57] 

I tabell 4 visar hur mycket solstrålning som faller in mot vertikala ytor för olika väderstreck. 

Värdena är hämtade för latitud 60°.  

Tabell 4 Dygnssummor den 15:e i varje månad av strålning mot vertikala ytor kWh/m
2
dygn och ytans orientering. 

Månad N -180° E -90° S-0° W-90° antal dagar 

januari 130 550 2710 550 31 

februari 370 1550 4880 1550 28 

mars 730 3050 6320 3050 31 

april 1350 4750 6410 4750 30 

maj 2350 5630 5730 5630 31 

juni 3210 6190 5460 6190 30 

juli 2830 5960 5580 5960 31 

augusti 1700 5020 5970 5020 31 

september 900 3520 6130 3520 30 

oktober 510 2110 5620 2110 31 

november 200 840 3480 840 30 

december 80 350 2030 350 31 
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För beräkning av värmetillskottet genom fönstren från solen multipliceras det värde som ges 

av månad och riktning med fönsterarea, fönstrets värmegenomsläppsfaktor, månadens 

molnfaktor samt antal dagar för respektive månad, tabell 5. Värdena exkluderar perioden 15 

maj – 15 september på grund av att det då inte behövs något värmetillskott. 

Tabell 5 visar månatliga summor av solstrålning kWh per riktning och totala värmetillskott per år.  

  N -180° E -90° S-0° W-0° 
Moln-
faktor 

Genomläpps
faktor 

Totalt 
(kWh) 

januari 14 34 177 48 0,45 0,8 273 

februari 39 95 314 133 0,49 0,8 580 

mars 100 245 533 343 0,58 0,8 1220 

april 179 369 523 517 0,58 0,8 1587 

maj 349 491 525 688 0,63 0,8 1026 

juni 446 506 468 709 0,61 0,8 0 

juli 407 503 495 705 0,61 0,8 0 

augusti 236 410 512 574 0,59 0,8 0 

september 119 273 500 383 0,58 0,8 638 

oktober 61 149 417 209 0,51 0,8 835 

november 19 47 206 66 0,42 0,8 338 

december 8 21 127 29 0,43 0,8 185 

totalt 
[kWh]         

  
6700 
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4.2.4 Elbehov 

Underlag för fastighetens elförbrukning visas för år 2013 i tabell 6 och för år 2014 i tabell 7. 

Fördelningen mellan olika elposter och kommentarer redovisas också. Prognos på 

elförbrukningen för 2015 blir cirka 21000 kWh, tabell 8, vilket ger en energianvändning på 91 

kWh/m2,år. 

 Tabell 6 visar elförbrukningen av fastigheteten med uppdelning i olika poster för år 2013 med kommentarer. 

 

 

 

  

månad 
El-

förbrukning 
 kWh  

el för 
tappvarm

vatten 
kWh 

hushållsel 
minimum 

kWh 

el övrigt + 
fastighetsel + 
uppvärmning 

kWh 

kommentar 

1 1825 165 535 1125 uppvärmning med 
kamin + 

elradiatorer, 
byggfläkt stall 

(900W) 

2 1642 165 535 942 

3 1830 165 535 1130 

4 1099 165 535 399 

5 839 165 535 139 

  

6 860 165 535 160 

7 796 165 535 96 

8 914 165 535 214 

9 907 165 535 207 

10 1245 165 535 545 uppvärmning med 
kamin + 

elradiatorer, 
byggfläkt stall 

(900W) 

11 1467 165 535 767 

12 1635 165 535 935 

totalt 15000 2000 6400 6700   
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Tabell 7 visar elförbrukningen av fastigheten uppdelade i olika poster för 2014 med kommentarer. 

Månad 
förbrukning 

kWh 

el för 
tappvarm

vatten 
kWh 

hushållsel 
minimum 

kWh 

el övrigt + 
fastighetsel + 
uppvärmning 

kWh 

kommentar 

1 2108 165 535 1408   

2 1351 165 535 651 haveri kamin 

3 2769 165 535 2069 uppvärmning med 
värmefläkt och 

elradiatorer 

4 2528 165 535 1828 

5 1892 165 535 1192 

6 1026 165 535 326 

  

7 703 165 535 3 

8 704 165 535 4 

9 984 165 535 284 

10 1630 165 535 930 
installation 
värmepump 

11 1973 165 535 1273 uppvärmning 
värmepump 12 3041 165 535 2341 

Totalt 21000 2000 6400 12000   

 

 

Tabell 8 visar den förväntade elförbrukningen för 2015, januari till och med april är verklig förbrukning. 

Månad 
förbrukning 

kWh 

el för 
tappvarm

vatten 
kWh 

hushållsel 
minimum 

kWh 

el övrigt + 
fastighetsel+ 
uppvärmning 

kWh 

kommentar 

1 3162 165 535 2462 uppvärmning med 
värmepump 2 2435 165 535 1735 

3 2206 165 535 1506   

4 1573 165 535 873   

5 1892 165 535 1192   

6 1026 165 535 326   

7 703 165 535 3   

8 704 165 535 4   

9 984 165 535 284   

10 1630 165 535 930   

11 1973 165 535 1273   

12 3041 165 535 2341   

Totalt 21000 2000 6400 13000   
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4.3 Investering alternativa uppvärmningskällor 
Enligt energimarkandsinspektionen [20] är det lönsamt att byta från direktverkande el till ett 

vattenburet system med en pelletspanna, luft-vattenvärmepump eller bergvärme som 

uppvärmningskälla. De olika kostnaderna för investeringar redovisas i appendix, tabell 9. På 

grund av de rådande förutsättningarna med en redan installerad luft-luft värmepump och 

elradiatorer som spetslast är det mer logiskt att titta närmare på kompletterande 

uppvärmningsalternativ eller sätt att sänka elförbrukningen på ett miljövänligt sätt och säkra 

uppvärmningen av fastigheten också vid strömavbrott. 

Med den redan existerande skorstenen är en pellets- eller vedkamin möjliga alternativ som 

uppvärmningskomplement.  

Pelletskamin investeringskostnad:  40000 kr 

Vedkamin investeringskostnad: mellan 5000 - 25000 kr beroende på effekt och 

design 

 

4.4 Investering solcellssystem 
På grund av en kortare livslängd (cirka 15 år [58]) av växelriktaren behövs 2 växelriktare under 

solcellers livslängd på 30 år. Priset för en trefas växelriktare med hög verkningsgrad ligger på 

19000 kr [59]. 

Investeringskostnader: installation + material = 27300 + 39500 + 19000 =85800 kr [2, 60] 

med ROT-avdrag [61]:   72150 kr  

50 % av installationskostnad + material + 1*växelriktare   

 (0,5 * 27300 + 39500 + 19000)  

eller med energistöd:   72440 kr  

20 % av installation- och materialkostnad + 1* växelriktare  

(0,8 * (27300 + 39500) + 19000) 
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Tabell 9 visar fasta och rörliga elpriser [62, 63] 

  rörligt öre/kWh fast kr/år 

Fortum 
(elnät)     

Rörlig 22,40   

Fast   5244,00 

      

Telge 
(elhandel)     

Elpris 27,45   

Skatt 29,40   

moms 14,21   

Fast   420,00 

Summa 93,46 5664,00 
 

 

maximalt producerad el (enligt ekvation 1): 

E = 0,15 * 1150 *0,9 *20 *0,98 = 3000 kWh/år 

Besparing per år vid användning av all producerad solel. Rörligt elpris enligt tabell 9. 

rörligt elpris * producerad el = 0,93 * 3000 = 2800 kr 

återbetalningstid: 

investeringskostnad/årlig besparing = 85800 kr/2800 kr/år:   31 år 

med ROT-avdrag:      26 år 

med energistöd:      26 år  



 

33 

 

besparingar per år vid 50 % användning av all producerat solel (vid försäljning av överskottsel 

krävs att producenten är momsregistrerat, i följande beräkningar tas inte hänsyn till detta): 

rörligt elpris * producerad el/2 + skattereduktion * producerad el/2 = årlig besparing 

0,93 * 3000/2 + 0,6 * 3000/2 = 2300 kr  

återbetalningstid: 

85800 kr/2300 kr/år =   37 år 

med ROT-avdrag:    31 år 

med energistöd:   31 år 

4.5 Investering solfångare 
Hushållet har en låg vattenanvändning på 118 m3 enligt energimyndighetens definition med 4 

personer * 35 m3/person = 140 m3 [64]. Energimyndigheten utgår från ett snittpris på 10600 

kr/m2 solfångare [65]. Enligt teorin i kapitel 2.2.2 behövs cirka 4 m2 solfångaryta. 

Investeringskostnader:  

10600 kr/m2 * 4 m2 = 42400 kr  

Enligt teorin sparas halva varmvattenbehovet vilket ger en elbesparing på: 

1985 kWh/2 = 993 kWh (se beräkning 4.2.1 varmvattenbehov) 

Vilket ger en kostnadsbesparing på: 

elbesparing * elpris = 993 kWh * 1,3 kr/kWh = 1300 kr 

återbetalningstid: 

42400 kr/1300 kr/år =  33 år 

4.6 Investering hemproducerad kraftvärme 
Investering i en anläggning för hemproducerad kraftvärme har i genomsnitt ett pris på 170000 

kr [47]. Andra kostnader för anslutningen och ett vattenburet värmesystem tillkommer. Så den 

totala investeringskostnaden skulle bli runt 450000 kronor. Vid en teoretisk elförbrukning på 

21000 kWh och ett elpris på 1,2 kronor är kostnader för uppvärmning och hushållsel: 

21 000 * 1,2 = 25200 kronor 

återbetalningstid vid en teoretisk ersättning av alla elkostnader:   

450000 / 25200 = 18 år 

Här måste beaktas att det tillkommer service- och bränslekostnader samt att livslängden är 15 

år.  
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5. Diskussion 
 

I detta arbete har tyngdpunkten legat på att energikartlägga ett timrat småhus som är byggt i 

mitten av 1800-talet. Syftet med kartläggningen har varit att se hur energin fördelats mellan 

funktion och bränsleslag för att sedan se vilka möjligheter det finns för andra 

uppvärmningsalternativ och i så fall se hur lönsamt ett byte av energislag och 

uppvärmningssystem är.  

5.1 Felkällor 
Det är väldigt svårt att bestämma exakta värden för de indata som krävs för en värmebalans, 

eftersom den påverkas av så många faktorer.  

För transmissionsförlustberäkningar tas givna värden för materials värmeledningsförmåga, 

men de kan skilja sig från verkliga fall. Till exempel kan träets värmeledningsförmåga vara olika 

beroende på träslag, fibertäthet samt fukthalt. För fönster och dörrar antas ungefärliga 

värden. Eftersom det var svårt att se och få information om golvets konstruktion användes 

ägarens uppgifter. För takets transmissionsförluster gjordes en förenkling angående 

konstruktion och isolering. Isoleringen antas vara lika över hela taket. 

Ventilations- och de ofrivilliga ventilationsförlusterna är inte uppmätta men antas vara 

resterande värden, alltså den delen som inte utgörs av hushållsel, värme och vatten. 

Internvärmen kommer från ett överslagsvärde från personer och elapparater. I intervjun med 

ägaren konstaterades att antal personer som uppehöll sig i fastigheten varierade med tiden. 

I stallbyggnaden som tillhör fastigheten användes en byggfläkt för uppvärmning och torkning 

av utrustning till hästarna. Fläktens elförbrukning kunde inte bestämmas, men hade en stor 

effekt på elförbrukningen. Fastighetens elradiatorer på övervåningen användes efter behov 

vilket bidrog till en förhöjd elförbrukning under kalla perioder. 

För investeringskostnaderna som baseras på energimarknadsinspektionen antagande antas de 

högsta värdena, vilket innebär att det finns möjlighet att hitta billigare alternativ.  

Vid solcellinvesteringsberäkningar togs investeringskostnader från Fortums hemsida, 

energiberäkningar däremot är baserade på den använda teorin. Elpriset kan variera kraftig och 

en förväntat höjning av framtider energipriser kan ha stor påverkan för återbetalningstiden. 
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5.2 Energikartläggning 
Vattenförbrukningen är i förhållande till energimyndighetens antagande för vattenförbrukning 

av småhus under genomsnittet vilket gör att det behövs en relativ liten yta solfångare för 

framtagning av varmvatten.  

Elförbrukningen för varmvatten bedöms enligt energimyndigheten som sparsam [64]. Vid våra 

beräkningar utgick vi från att 33 % av vattenförbrukningen uppvärmdes vilket gav en 

elförbrukning på 165 kWh per månad. Vid en basförbrukning på 700-800 kWh (förbrukning 

under sommarmånaderna utan uppvärmning) gav detta en hushållselsanvändning på minst 

535 kWh. Övrig elförbrukning delas upp i uppvärmningsel till stallet, okänd elförbrukning till 

elradiatorer och annan eldrift som till exempel vattenpumpar, elstaket för hästar och andra 

maskiner. 

Efter haveriet av kaminen mars 2014 steg elförbrukningen rejält på grund av att 

uppvärmningen av huset bara skedde med elvärme. Vid ett utbyte av de första två månader 

från 2014 med elförbrukningen från 2015 uppgår den totala elförbrukningen för hela året till 

ca 21000 kWh/år, vilket leder till en energianvändning på drygt 90 kWh/m2, år. 

Enligt energimyndigheten [19] ligger fastighetens energianvändning under den genomsnittliga 

förbrukningen för ett svensk småhus som är 110 kWh/m2 boyta. 

5.3 Investeringar uppvärmning 
På grund av att det redan investerats i en luft/luftvärmepump, och att det inte finns ett 

existerande vattenburet värmesystem är det inte aktuellt att konvertera nuvarande 

värmesystem till ett vattenburet. Därför är det bättre ur kostnadssynpunkt att komplettera 

den elberoende luft/luftvärmepumpen med en ved- eller pelletskamin och utnyttja den 

befintliga skorstenen. Skorstenen är murad och har en stor massa vilket gör att den lagrar 

mycket värme som fördelas mellan de två våningarna. Denna investering är lämplig för att 

tillgodose värmebehovet under kalla perioder samt att den fungerar som värmekälla även vid 

strömavbrott.  

Vedkamin 

Fördelar: 

 Lägre investeringskostnad än pelletskamin 

 Bränslets sammansättning  

Nackdelar 

 Lägre verkningsgrad än pelletskamin (sämre förbränning  mer utsläpp) 

 Kräver mer underhåll (asktömning) 
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Pelletskamin 

Fördelar 

 Självmatande (kräver mindre tillsyn) 

 Termostatstyrd 

 Högre verkningsgrad 

 Bättre förbränning, mindre utsläpp 

Nackdelar 

 Högre investeringskostnad  

 Högre driftskostnad (pellets och el) 

 Kräver större utrymme än vedkamin 

 

5.4 Solceller 
Lönsamheten hos solceller kan skilja sig beroende på att entreprenörer använder sig av olika 

solcellsfabrikat där teknik och verkningsgrad är olika. Solcellerna producerar som mest mitt på 

dagen då solinstrålningen är som starkast och då solen står i optimal vinkel och riktning mot 

solpanelerna. Det är oftast under denna tid då elbehovet är som lägst. Ju mer el som skickas 

tillbaka till elnätet desto längre blir återbetalningstiden. Varje sparad kWh är värd 0,93 kronor 

istället för 60 öre skattereduktion. Fördelar med solceller är att den el som produceras är helt 

klimatneutral. Solpaneler förändrar estetiken på en byggnad vilket man får ta ställning till om 

det är acceptabelt på sin fastighet.  

För det studerade objektet vars riktning och lutning på taket är nästintill optimala samt att den 

solbelysta takytan är helt fri från skuggor är solceller en bra investering. 

 

5.5 Solfångare 
Återbetalningstiden för solfångare är lång i förhållande till dess livslängd. Det enda stödet som 

kan fås är ROT-avdrag för installationen av solfångare. Eftersom en installation av ett 

solvärmesystem kräver en ackumulatortank kan det tas i beaktande att mervärdeskostnaden 

för en ny ackumulatortank blir lägre när den gamla vattenberedaren går sönder eller behöver 

bytas. Fördelar med solfångare är att elförbrukningen sänks då solfångarna tillgodoser hälften 

av varmvattenbehovet samt att energin från solen är klimatneutral. 
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6. Slutsats 
Eftersom ägaren av fastigheten har installerat en luft/luftvärmepump och anser att den täcker 

byggnadens uppvärmningsbehov är vår uppfattning att det inte är lönsamt att konvertera 

husets elbaserade uppvärmning till ett vattenburet värmesystem. Eftersom byggnadens 

uppvärmning är elberoende och därmed känsligt vid strömavbrott, samt att en 

luft/luftvärmepump faller i verkningsgrad vid sjunkande utomhustemperaturer, behövs ett 

kompletterande värmesystem. En lösning till detta är att installera en ved- eller pelletskamin, 

där valet mellan de två är upp till fastighetsägarens tyckande vad gäller investeringskostnad 

kontra underhåll.  

Installation av solceller är en bra investering i dagsläget, dels med tanke på de ekonomiska 

installationsstöd som finns att söka samt att solel är elprisoberoende. Det vill säga att 

investeringen i solceller blir mer lönsam vid höjda elpriser.   
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8. Appendix 
 

Tabell 10 visar investeringskostnader för olika värmesystem (Tabellen utgår från ett typhus på 120 m² med 
uppvärmningsbehov på 20 000 kWh/år och 5000 kWh/år för respektive tappvarmvatten och hushållsel. 
Kostnader tar inte hänsyn till ROT-avdrag och möjlighet att söka investeringsstöd för solvärme.) [20]. 
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Figur 16 visar varaktighetsdiagrammet för Gävle 2014 (källor SMHI [66]). 
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