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Abstract 

This thesis was performed as an investigation regarding a recreational residential area in the 
northern part of Sweden. The residential area consists of 60 detached houses planned to be 
constructed according to the Swedish passive house standard. The aim of the thesis is to investigate 
what combination of heating and electric power generation systems is the most suitable in terms of 
economy and self-sufficiency. The investigation is performed in two separate cases: off grid and gird 
connected area.  

The results for a grid connected area prove the use of photovoltaic cells to be the most suitable 
electric power generation system regardless of which heating system is used. The use of photovoltaic 
cells entails high self-sufficiency ratios and the lowest system costs amongst the investigated power 
generation systems. The system cost is circa 764 000 SEK/year for an electric heating system 
combined with photovoltaic cells when a complete self-sufficiency ratio is obtained. This is 
considered the most suitable alternative for a grid connected area. 

All investigated combinations of heating and electric power generation systems for an off grid area 
achieve a complete self-sufficiency ratio. The lowest system cost is achieved using a waterborne 
heating system supplied by a geothermal heat pump that is powered by a diesel generator. The 
system cost is circa 1 950 000 SEK/year. This is considered the best option for an off-grid area. 



Sammanfattning 

I detta arbete utförs en undersökning av ett planerat rekreationsområde i norra Sverige. Området 
består av 60 stycken fristående hus som ska upprättas enligt passivhusstandard. Målet i detta arbete 
är att finna den lämpligaste kombinationen av värme- och energisystem för elproduktion för området 
med avseende på ekonomi och täckningsgrader. Undersökningen är utförd för både nätanslutet 
område samt off-grid. 

Resultatet av den genomförda studien påvisar att solceller är den mest gynnsamma tekniken för 
elproduktion vid nätanslutet område. Detta gäller oberoende av vilket värmesystem som det 
används i kombination med. Solceller medför höga täckningsgrader och de lägsta systemkostnaderna 
för egen elproduktion. För värmesystem med direktel och solceller där fullständig täckningsgrad 
uppnås uppgår systemkostnaderna till cirka 764 000 SEK/år. Detta anses vara det bästa 
systemalternativet vid nätanslutet område.  

Vid område off-grid uppnås fullständig täckningsgrad i alla de undersökta fallen. Den lägsta 
systemkostnaden uppnås vid ett vattenburet värmesystem med bergvärmepump driven av en 
dieselgenerator. Systemkostnaden uppgår till cirka 1 950 000 SEK/år. Detta anses som det bästa 
systemalternativet vid off-grid. 



Förord 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet på 
masterprogrammet Hållbar Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet är utfört i 
samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan och uppdragsgivare Well fastigheter. Författaren vill 
rikta ett stort tack till handledarna Joachim Claesson och Jörgen Wallin för den ledning och 
konsultation som gavs under arbetets gång. Ytterligare vill ett stort tack ges till uppdragsgivarna 
Kaveh Hamidizadeh och Christofer Carlsson för ett trevligt bemötande och intressant uppdrag. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel beskriver författaren bakgrund, problembeskrivning, objektiv, syfte och avgränsningar 
för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Den globala energimarknaden väntas stå inför en rad utmaningar de kommande decennierna. 
Världsbefolkningen förväntas öka från dagens 7,5 miljarder till att överstiga 9,7 miljarder år 2050 
(Worldometers, 2017). På grund av hastigt stigande ekonomier och befolkningsmängd hos icke 
OECD-länder väntas dessa länders energibehov öka med hela 71 procent sett från år 2012 till 2040. 
Detta i kontrast mot de mer stabila, långsamt ekonomiskt växande OECD-länderna där ökningen av 
energibehovet under samma period väntas bli 18 procent (Energy Information Administration (EIA), 
2016). Denna utveckling belyser frågan om hur det ökande energibehovet ska kunna mötas, och än 
viktigare, hur den ska distribueras till den snabbt växande befolkningen. Till följd av nedåtgående 
priser på förnyelsebar teknik börjar intresset för självförsörjning av elektricitet bli allt mer intressant 
för konsumenterna. Självförsörjning innebär att konsumenterna själva producerar sin egen 
elektricitet och även säljer sitt överskott till andra konsumenter. Självförsörjning skapar således 
möjligheter för konsumenterna att sänka sina elkostnader samtidigt som de bistår elbolagen att 
leverera el till övriga konsumenter på marknaden. 

Inom icke OECD-länder är expansionen av är de nationella elnätverken ofta oekonomiska och 
komplicerade på grund av den utspridda befolkningen och terrängen (Hansen, 1998). En lösning till 
detta problem har blivit att avlägsna byar tillgodoser det egna energibehovet med hjälp av 
decentraliserade kraftverk, d.v.s. system ej anslutna till det nationella elnätet, så kallade off-grid-
kraftverk. Dessa off-grid-kraftverk består ofta av dieselgeneratorer men det finns även 
hybridanläggningar där förnyelsebara energikällor såsom solceller eller vindkraftverk används i 
kombination med dieselgeneratorer. Dieselgeneratorer är en mycket väl beprövad och tillförlitlig 
teknik som bland annat används som reservkraftverk inom sjukhus och annan verksamhet där 
strömavbrott kan orsaka stora komplikationer.  

1.2 Problembeskrivning 
Well fastigheter är en koncern med fokus på fastigheter, och människans välbefinnande i bostäder. 
Företaget grundades 2010 och var först i Sverige med att bygga flerbostadshus i plushusform. Detta 
gjordes möjligt med hjälp av energieffektiva fönsterlösningar samt avancerade konstruktions- och 
isoleringsmetoder. Företaget har idag upprättat flertalet bostadsföreningar runt om i Stockholm och 
har nu planer på att uppföra framtidens rekreationsboende. Företaget har en byggrätt där ett 
pågående projektet är att uppföra 60 stycken fristående hus om 40 till 200 m2 på totalt +7 000 m2 
BOA. Anläggningen ska vara helt självförsörjande alternativt off-grid. Företaget tillsätter därför en 
förstudie i syfte att undersöka för både nätanslutet område samt off-grid, vilket eller vilka 
kombinationer av värme- och energisystem för elproduktion som är bäst lämpade för detta område 
gällande ekonomi och täckningsgrader. I denna utredning kartläggs den potentiella elproduktionen 
från olika energisystem samt energibehovet för området vid tre olika värmesystem. Kombinationer 
av dessa system jämförs för att ta reda på vilket systemalternativ som är bäst lämpat för att förse 
dessa fastigheter med värme och elektricitet, både i anslutning till det lokala elnätet samt off-grid. 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att upplysa om den potential för förnyelsebar elproduktion som 
finns i dessa nordliga breddgrader av Sverige. Detta arbete ses som en förstudie med 
avseende på täckningsgrader och kostnader vid alternativ elförsörjning av bostäder. Arbetet 
ligger till grund för upprättning av framtida bostäder med egen elförsörjning för närliggande 
orter. 
1.4 Avgränsningar 
Well fastigheter har redan fastställt utformningen av de planerade fritidshusen. Dessa kommer 
konstrueras enligt passivhusstandard med luftbehandlingsaggregat med effektiv värmeåtervinning. 
Husen utrustas med bekvämligheter av den typ vanligt förekommande i fritidshus. Detta är 
utgångsläget för detta arbete. Kostnader för utgångsläget kommer ej att tas med i kommande 
beräkningar. Energibehov för elektrisk utrustning som drift av fläktar och belysning kommer ej att 
alterneras i denna undersökning. Solcellsmoduler placeras på det tak vars orientering är mest 
fördelaktigt med avseende på elproduktion. Ingen hänsyn tas till skuggor från närliggande byggnader 
eller vegetation som kan påverka solcellsproduktionen. Placering av småskalig vindkraft kommer ej ta 
hänsyn till grannar eller andra intilliggande byggnader därvid reflektioner samt buller kan anses 
störande. Varierande verkningsgrader till följd av dellaster beaktas ej i detta arbete, varvid 
verkningsgrader hos samtliga energisystem antas konstanta. 

1.5 Mål 
Målet i detta arbete är att finna den lämpligaste kombinationen av värme- och energisystem för 
elproduktion för området med avseende på ekonomi och täckningsgrader. Detta görs för både 
nätanslutet område samt off-grid. 

1.6 Frågeställningar 
• Vilken är den lämpligaste kombinationen av värme- och energisystem för elproduktion med

avseende på ekonomi och täckningsgrader för ett nätanslutet område?
• Vilken är den lämpligaste kombinationen av värme- och energisystem för elproduktion med

avseende på ekonomi och täckningsgrader för ett område off-grid?
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver den metod som låg till grund vid utförandet av arbetet. Här presenteras den 
genomförda litteraturstudien och den använda metodiken. 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes i syfte att erhålla information från journaler, tidskrifter och 
bestämmelser inom området. Denna information ligger till grund för bakgrund, teori och samtliga 
indata i arbetet. Litteraturstudien genomfördes till största del på internetbaserade hemsidor där 
ScienceDirect.com frekvent användes. Information och data har även erhållits från kurslitteratur 
samt från aktörer och organisationer inom området. 

2.2 Datainsamling 
Datainsamling är en central och viktig del av detta arbete. Insamlingen kan delas in i tre kategorier: 
kravspecifikation för byggnader, brukarrelaterad indata samt kostnader. Insamlad data ligger till 
grund för de modeller som skapats i syfte att uppskatta områdets effekt- och energibehov, den egna 
energi- och elproduktionen samt systemkostnaderna för respektive system. Datainsamlingen gjordes 
i samband med litteraturstudien där kravspecifikation för de planerade passivhusen gav ledning vid 
modelleringen av husen på området. Användardata för bland annat varmvattenförbrukning, 
elförbrukning etc. inskaffades för att uppskatta energibehovet för boende på området. Investerings-, 
underhålls- och driftkostnader införskaffades för de undersökta energi- och värmesystemen. Likaså 
undersöktes elnätsrelaterade kostnader, subventioner och skatter för att ge underlag till 
systemkostnaderna. Datainsamlingen möjliggör således beräkningar för kostnader och 
täckningsgrader för att kunna besvara frågeställningen. 

2.3 Modellering 
För att skapa underlag till att besvara frågeställningen i detta arbete skapades modeller av husen i 
modellerings- och simuleringsprogrammet IDA ICE. Fem olika typhus är planerade för området, varav 
samtliga modellerades. Detta gjordes i syfte att skapa underlag till det energi- och effektbehov som 
energisystemen bör leverera för att tillgodose området.  

Information vid skapandet av husmodeller har till stor del hämtats från kravspecifikationen ”FEBY 12” 
utgiven av Sveriges Centrum för Nollenergihus (Sveriges centrum för nollenergihus, 2012) samt 
”Brukarindata för energiberäkningar i bostäder” en projektrapport från 2009 publicerad av SVEBY 
(SVEBY, 2009). Klimatdata för orten hämtades från ”shinnyweather.com” (Rokka, u.d.) för att ge en 
tydligare bild av det årliga energibehovet. För att skapa ett troligt behovsscenario för de boende i 
fritidshusen antogs att beläggningsgraden för husen motsvarade data redovisade i SkiStars 
verksamhetsberättelse 2015/16 for orten Vemdalen (SkiStar AB, u.d.). Resterande dagar av året 
råder endast underhållsvärme i husen.  

2.4 Simulering 
Modellerna konstruerades och verifierades sedan för att säkerställa att passivhuskonstruktionen var 
inom ramarna för definitionen, enligt ”FEBY 12”. Samtliga typhus simulerades med ett 30 minuters 
intervall under en treårsperiod med brukarindata från SVEBY med en beläggningsgrad på 100 
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procent. Resultaten påvisade att samtliga hus uppfyller kraven för passivhusstandard. 
Beläggningsgraden ändrades sedan till det redovisat av SkiStar, varav samtliga typhus för området 
simulerades var för sig med de tre olika värmesystemen. När effekt- och energibehovet för området 
var klarlagd för de olika värmesystemen undersöktes potentialen av elproduktion från CHP-
mikrogasturbin, Solceller och småskalig vindkraft. All data gällande energibehov och elproduktion 
exporterades från IDA ICE till Microsoft Excel 2016. En modell i Microsoft Excel 2016 skapades för att 
simulera hur batterilagring samt dieselgenerator samverkade med områdets effekt- och energibehov 
och den egenproducerade elen. 

2.5 Analys 
När effekt- och energibehovet för samtliga hus och värmesystem var färdiga sammanställdes dessa i 
den skapta Microsoft Excel-modellen. Likaså sammanställdes den producerade elen från de olika 
energisystemen och samtliga kostnader, subventioner och skatter. Denna sammanställning 
möjliggjorde att uppskatta täckningsgraden för respektive energisystem för elproduktion samt den 
totala systemkostnaden för de undersökta systemkombinationerna. Underlag gällande 
täckningsgrader och systemkostnaden för de undersökta energisystemen viktas mot varandra i syfte 
att ge en överblick av vilken eller vilka kombinationer av energisystem som är bäst lämpade för 
området och därmed besvarar frågeställningen  
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3 Teori 
Detta kapitel presenterar den teori som anses väsentlig för det genomförda arbetet. Teorin är 
baserad på det material som påträffades vid litteraturstudien. 

3.1 Bostäder 
Av Sveriges totala energikonsumtion går nära 40 procent till bostads- och servicesektorn. Detta 
motsvarar årligen cirka 140 TWh varav 90 procent av detta används i hushåll och lokaler 
(Energimyndigheten, 2015). Mer än hälften av energin i denna sektor används till uppvärmning och 
varmvatten. Detta motsvarade år 2013 80 TWh, vilket motsvarade 55 procent av den totala energin i 
sektorn. På senare år har det setts en minskning av tillförd energi som går till uppvärmning och 
varmvatten. Denna utveckling förklaras av att olja har ersatts av el och fjärrvärme samt att antalet 
värmepumpar ökat. När olja ersätts av el eller fjärrvärme minskar överförningsförluster i sektorn. 
Förluster som därmed ökar hos de företag som producerar och distribuerar el respektive fjärrvärme. 
Mellan åren 1990 och 2013 har användningen av oljeprodukter i sektorn minskat med 70 procent. 
Ökad användning av värmepumpar bidrar till minskad energianvändning av uppvärmning och 
varmvatten i sektorn. I beräkningen av sektorns totala energianvändning ingår endast den driftenergi 
som värmepumpen använder. Driftenergin är ofta mycket lägre än den energi som värmepumpen 
levererar, vilket således minskar den tillförda energin i sektorn. 

3.1.1 Klimatmål för bostäder 
Alla medlemsländer inom EU har genom direktivet ”Energy Performance of Buildings Directive” 
(EPBD) beslutat om att sänka energianvändningen i fastigheter och byggnader. Direktivet säger att 
samtliga nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2020 samt att 
nya byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader 
efter den 31 december 2018 (European Commission, 2010). Vilka krav på energiprestanda som 
kommer gälla för nära-nollenergibyggnader är ännu ej bestämt. Dessa krav kommer troligen att 
innebära en kraftigt förbättrad energiprestanda hos kommande nybyggnationer, vilket kommer ge 
stöd och driva på en fortsatt utveckling för energieffektivisering inom byggbranschen. 

Den totala energianvändningen har minskat inom denna sektor under 2000-talet men detta är 
endast en blygsam reducering. Regeringens energipolitiska mål till år 2020 är att öka 
energieffektiviteten med 20 procent jämfört med 2008 års totala energianvändning 
(Regeringskansliet, u.d.). Ett delmål i detta är att minska energianvändningen i bostäder och lokaler 
med 20 procent till år 2020 samt med 50 procent till år 2050 jämfört med energianvändningen år 
1995 (Riksrevisionen, 2013). Enligt prognoser av den europeiska bostadsmarknaden kommer minst 
två tredjedelar av nuvarande bostäder finnas kvar år 2050 (European parliament, 2016). Detta 
indikerar att stort fokus måste läggas på att reducera energibehovet hos nuvarande bostäder. Det är 
påvisat att befintliga fastigheter i Europa kan med endast små åtgärder reducera sitt årliga 
energibehov med 30 till 80 procent genom tillämpning av ny kommersiell teknik (UN Environment, 
u.d.). 
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3.1.2 Värmeöverföring 
Bostäder upprättas för att kunna upprätthålla ett behagligt inomhusklimat för de boende. För att 
möjliggöra detta krävs tillförsel av energi till värme- och ventilationssystemen. Denna upprättning av 
inomhusklimatet sker ofta med stora förluster från byggnaden. Värmeförluster sker enligt 
termodynamikens andra lag alltid från en varm kropp till en kall kropp. Det motsatta är endast 
möjligt då arbete adderas till processen. Värmeförluster delas in i tre kategorier enligt Figur 1: 
konduktion, konvektion och strålning. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1 Konduktion 

Konduktion sker inom fasta, flytande eller gasformiga medier. Konduktion innefattar då termisk 
energi överförs mellan närliggande partiklar i mediet. Värmeöverföringen bestäms av en drivkraft 
samt av mediets egenskaper. Drivkraften vid värmeöverföring bestäms av temperaturskillnaden 
mellan partiklarna. Finns ingen temperaturskillnad sker ingen värmeöverföring. Ämnen har olika 
egenskaper och vissa leder värme bättre än andra. Utöver drivkraften bestäms värmeöverföringen av 
mediets värmekonduktivitet och tjocklek. Värmekonduktivitet mäts i W/(m·K) och betecknar den 
effekt värme leds genom materialet. Ett material med hög värmekonduktivitet leder värme bra och 
är lämpat att använda i t.ex. en kastrull. Material med låg värmekonduktivitet leder således värme 
dåligt och är därmed bra på att behålla energi, såsom isoleringen i ett hus (Alvarez, 2006). 

  

Figur 1. Illustration av värmeöverföringen tre delar. Källa: 
(Machinedesign, u.d.) 
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3.1.2.2 Konvektion 

Konvektion innefattar värmeöverföring mellan en fast kropp och en strömmande fluid. När fluiden 
kommer i kontakt med en kropp av annan temperatur sker värmetransport mellan dessa. Fluidens 
partiklar som befinner sig närmast kroppen ändrar temperatur varav dess densitet således även 
ändras och partiklarna i fluiden börjar röra på sig. Detta kallas för naturlig konvektion. Detta fenomen 
påträffas vanligen i ett rum med konvektorer. Konvektorer placeras normalt enligt Figur 2 under 
fönster för att motverka ett så kallat kallras. Kallras uppstår när varm luft kommer i kontakt med den 
kalla fönsterytan varvid luftens densitet ökar och luften sjunker mot golvet. Konvektion skapar 
fluidrörelse och kan åstadkommas på konstgjord väg. Genom att skapa omblandning av fluiden med 
hjälp av en fläkt eller dylikt kommer fluidens partiklar i kontakt med varandra eller andra ytor 
snabbare. På så sätt påskyndas värmeöverföringen mellan partiklarna. Detta kallas påtvingad 
konvektion (Alvarez, 2006). 

Figur 2. Illustration av kallras. Källa: (Byggteknikforlaget, u.d.) 
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3.1.2.3 Strålning 

Alla objekt som har en temperatur över den absoluta nollpunkten (0 Kelvin) utstrålar energi i form av 
elektromagnetisk strålning. Till skillnad från konduktion och konvektion behöver inte 
värmestrålningen ske genom ett förmedlande medium. Detta innebär att värmestrålning kan ske i 
vakuum, vilket sker dagligen när solens strålar når jorden. När värmestrålningen träffar ett medium 
oavsett aggregationstillstånd absorberas en del av energin, en annan del reflekteras och resten 
transmitteras enligt Figur 3. Sambandet mellan absorption, reflektion och transmission är att 
summan av dessa alltid är lika med ett. Vilken av dessa komponenter som blir störst beror på 
kroppens egenskaper (Alvarez, 2006). 

3.1.3 Värmeförluster i byggnadsdelar 
För att bestämma värmeförlusterna hos en byggnad används värmegenomgångskoefficienten, 
betecknad Ui, för byggnadens olika delar. Värmegenomgångskoefficienten anges i W/m2·K och 
beskriver hur stor värmeeffekt som transporteras genom den givna byggnadsdelen. Ett lågt U-värde 
anger en bra isoleringsförmåga. De vanligaste byggnadsdelarna som används vid 
värmeförlustberäkningar är väggar, golv, tak och fönster. U-värden för olika byggnadsdelar enligt 
Tabell 1 bör eftersträvas (Boverket, 2015). 

Tabell 1. Värmegenomgångskoefficient för olika byggnadsdelar 

En del köldbryggor kommer inte med i beräkningen av U-värdet för byggnadsdelarna. Anslutningar 
mellan vägg och tak, bjälklagskanter, fönsternischer är exempel på linjära köldbryggor. Dessa 
förluster kan uppgå till 20 till 30 procent av de totala värmeförlusterna hos byggnadens klimatskärm 
(Isover, u.d.). Begreppet klimatskärm används ofta för att beskriva de byggnadsdelar som gränsar 

Byggnadsdel Värmegenomgångskoefficient Ui [W/m2∙K] 

Tak 0,13 

Vägg 0,18 

Golv 0,15 

Fönster 1,20 

Ytterdörr 1,20 

Figur 3. Illustration av absorption, reflektion och transmission. Källa: (K.N.Toosi University 
of Technology, u.d.) 
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mot den omgivande uteluften eller marken, d.v.s. de delar som omsluter byggnaden. Klimatskärmen 
kan även angränsa mot ett icke uppvärmt utrymme som ett ouppvärmt förråd eller källare. De linjära 
köldbryggorna betecknas med ψ där enheten är W/m·K. Vid beräkning av klimatskärmens 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient bör även de punktformiga köldbryggorna tas med i 
beräkningen. Dessa värmegenomgångskoefficienter betecknas med χ och har enheten W/K. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, för en byggnad beräknas enligt Formel 1: 

𝑈𝑈𝑚𝑚 =
(∑  𝑈𝑈𝑖𝑖 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖 + ∑ 𝑙𝑙𝑘𝑘 ∙ ψ𝑘𝑘

𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + ∑ χ𝑗𝑗)𝑝𝑝

𝑗𝑗=1

𝐴𝐴𝑜𝑜𝑚𝑚
(1) 

Där 

3.2 Passivhus 
Grundtanken med passivhus är att minimera värmeförlusterna så att den termiska komforten kan 
bibehållas med hjälp av endast solinstrålning och interna värmekällor, såsom människor och elektrisk 
utrustning. Under längre perioder då människor inte är närvarande eller under kalla dagar på 
vinterhalvåret krävs ett extra tillskott av värme. Passivhus konstrueras för att med värme tillförd via 
ventilationsluften kunna upprätthålla ett bra termiskt klimat. 

Ui: Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i [W/m2·K] 
Ai :  Invändig area för byggnadsdels yta mot uppvärmd inneluft [m2] 
Ψk : Värmegenomgångskoefficienten för linjär köldbrygga k [W/m·K] 
lk : Längd mot uppvärmd inneluft av linjär köldbrygga k [m] 
χj : Värmegenomgångskoefficient för punktformig köldbrygga j [W/K] 
Aom: Sammanlagd invändig area för klimatskärmens ytor mot uppvärmd inneluft [m2] 
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3.2.1 Konstruktion 
Passivhuskonceptet bygger på den svenska byggnadstraditionen och ser till konstruktionen mycket 
lika ut. Det som skiljer passivhuset från traditionella hus är den effektiva värmeåtervinningen i 
ventilationsluften samt de låga U-värdena hos klimatskalet.  

Då en byggnad ses som en helhet gällande byggnadsdelar och installationer finns inget krav för U-
värden. Detta med undantag för fönster som kräver ett U-värde ≤ 0,80 W/m2·K. Detta för att 
motverka kallras, då det ofta inte finns konvektorer för att motverka detta i passivhus. Dagens 
kravspecifikationer för passivhus i svenska förhållanden ges av Sveriges Centrum för Nollenergihus i 
deras utgåva ”FEBY 2012”. Ett typexempel av passivhus byggt för svenska förhållanden ses i Figur 4. 
Huset kräver tjock isolering av ytterväggar, tak och golv för att minimera värmeförlusterna. 
Ventilationssystemet är utrustat med värmeåtervinning där verkningsgrader kan uppgå till 85 
procent. Hustaket konstrueras med takutsprång i syfte att avskärma solinstrålningen mitt på dagen 
under sommarhalvåret, men tillåter den lågt liggande vintersolen att komma in i byggnaden. Detta 
för att undvika överhettning på sommaren och utnyttja det gratis värmetillskottet som solen ger 
under vintern. 

Figur 4. Passivhus för svenska förhållanden. Källa: (Emrahus, u.d.) 
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Isoleringen kan dessvärre inte vara lika tjock i hela konstruktionen. Köldbryggor kommer onekligen 
att uppstå vid anslutningar och bärande konstruktioner (Figur 5). På grund av den geometriska 
formen på byggnaden kommer köldbryggor uppstå där arean mot uteluften ökar, såsom vid 
ytterhörn. Köldbryggor uppstår även genom material som inte har lika god isoleringsförmåga som 
väggen, som vid fönster. Passivhus konstrueras med stor hänsyn till dessa förluster. 

Lufttätheten för passivhuset är en detalj av yttersta vikt. En hög lufttäthet bidrar till förbättrad 
energiprestanda och fuktsäkerhet. Sett till kostnaden för att göra byggnadsskalet tätt mot den energi 
som sparas är detta en mycket lönsam investering. Tanken med att täta en byggnad är i första hand 
att minska infiltrationen av uteluft. Detta görs med att noggrant placera ett lufttät ytskikt en bit in i 
klimatskalet. Viktigt är att ytskiktet inte placeras för långt ut i väggen där den kalla temperaturen kan 
ge upphov till kondens i konstruktionen. Stort fokus läggs på att sammanfoga alla delar som utgör 
tätskiktet, för att undvika håligheter i delar av skiktet (Passivhuscentrum). 

Figur 5. Köldbryggor i bostäder. Källa: (Passivhuscentrum) 
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3.2.2 Kravspecifikationer enligt FEBY 12 
Från år 2012 övertogs ansvaret för de svenska kriterierna gällande Nollenergihus, passivhus och 
minienergihus av Sveriges Centrum för Nollenergihus. Dessa kriterier är sedan tidigare utvecklade av 
en expertgrupp utsedda av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Den senaste upplagan av 
kravspecifikationer för passivhus ges i deras utgåva FEBY 2012. 

Klimatet i Sverige skiljer sig till stora delar mellan norr och söder. Till följd av detta ställs olika krav på 
energiprestanda för byggnader beroende på var i Sverige de är belägna. I FEBY 12 är Sverige är 
indelat i tre olika klimatzoner enligt Figur 6. 

De krav på energiprestanda för passivhus enligt FEBY12 presenteras i Tabell 2. Dessa är skallkrav 
gällande uppvärmning och varmvatten för de olika klimatzonerna. 

Tabell 2. Byggnadens specifika energianvändning för värme och varmvatten. 

[kWh/m2 Atemp per år] Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Max icke elvärmda 58 54 50 

Max elvärmda 29 27 25 

För icke elvärmda byggnader med en yta mindre än 400 m2 Atemp kan tillägg med 5 kWh/m2 Atemp per 
år göras i respektive klimatzon. För elvärmda byggnader med yta mindre än 400 m2 Atemp kan tillägg 

Figur 6. Sveriges klimatzoner 2012. Källa: (Eminenta, u.d.) 
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med 2 kWh/m2 Atemp per år göras i respektive klimatzon. Beteckningen Atemp avser de invändiga 
golvytor som är uppvärmda till minst +10 grader Celsius. 

Krav för luftläckage genom klimatskärm får ej överstiga 0,30 l/s·m2 Aom vid tryckdifferens om 50 Pa 
enligt standard SS-EN 13829. 

3.3 IDA Indoor Climate and Energy 
IDA Indoor Climate and Energy, även kallat IDA ICE, är ett simuleringsprogram utvecklat av det 
svenskägda bolaget EQUA Simulations AB. IDA ICE används för modellering och simulering av 
energianvändning, termisk komfort och luftkvalitet i byggnader. Den modellerade byggnaden kan 
delas in i olika zoner där specifik indata för respektive zon kan anges. Indata kan väljas gällande 
materialegenskaper hos byggnadskonstruktionen, fönster, dörrar m.m. Scheman kan skapas för att 
styra interna laster från utrustning, belysning, varmvattenanvändning samt människors närvaro. 
Scheman kan även skapas för öppning och stängning av både dörrar och fönster för att efterlikna 
människors beteenden. Klimatdata för olika länder och orter finns att hämta från EQUAS webbsida 
för att ge ett lämpligt underlag vid energisimuleringar. Det finns även möjlighet till att använda egen 
uppmät klimatdata. Noggrannheten i IDA ICE har verifierats i flertalet av arbeten (Hilliaho, 
Lahdensivu, & Vinha, 2014) och är idag ett ledande simuleringsprogram som används av flertalet 
konsultbolag i Sverige och internationellt. 

3.4 Värmesystem 
För att uppsatt mål med denna studie undersöks tre olika värmesystem för området. I detta avsnitt 
beskrivs funktionen hos de olika värmesystemen. För samtliga undersökta värmesystem finns ett 
luftbehandlingsaggregat och en varmvattenberedare i varje hus på området. Det som skiljer 
värmesystemen åt är hur värmen till luftbehandlingsaggregatet och varmvattenberedaren 
produceras. 
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3.4.1 Direktel 
De fastställda husen i området är konstruerade enligt passivhusstandard. Dessa är utrustade med 
luftbehandlingsaggregat med effektiv värmeåtervinning och använder en elpatron vid uppvärmning 
av både luft och varmvatten. Elpatronen i luftbehandlingsaggregatet illustreras med beteckning ”fan 
coil” i Figur 7. Elpatronens uppgift är att eftervärma tilluften efter passagen genom värmeväxlaren. 
Under kalla perioder räcker inte den värme som överförs av frånluften genom värmeväxlaren. Under 
dessa perioder värmer elpatronen den förbipasserande luften till önskad temperatur som ska tillföras 
rummet. Elpatronen i luftbehandlingsaggregatet är placerad i ventilationskanalen för att effektivt 
kunna avge värme till den förbipasserande luften (Encyclopaedia Britannica, u.d.). 

Figur 7. Luftbehandlingsaggregat med elpatron. Källa: (Drake Landing Solar 
Community, u.d.) 
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3.4.2 Vattenburet värmesystem med CHP 
Det vattenburna värmesystemet med CHP producerar sin egen värme och el genom förbränning av 
naturgas i en mikrogasturbin. Den producerade värmen används till varmvatten samt i ett 
vattenbatteri enligt Figur 8 i luftbehandlingsaggregatet för uppvärmning av tilluften. På samma sätt 
leds det producerade varmvattnet till en varmvattentank där värmen överförts till vattnet i tanken 
genom en värmeväxlare. Under de perioder när den producerade värmen från CHP inte räcker till att 
förse behovet av varmluft och varmvatten finns även en elpatron som stödsystem. 

3.4.3 Vattenburet värmesystem med bergvärmepump 
Det vattenburna värmesystemet med bergvärmepump producerar sin egen värme genom ett borrhål 
i marken. Den producerade värmen distribueras till vattenbatteriet i luftbehandlingsaggregatet enligt 
Figur 8 samt till varmvattenberedaren. Stödsystem finns i form av en elpatron för att täcka de större 
lasterna för både varmluft och varmvatten. 

Figur 8. Vattenbatteri i luftbehandlingsaggregat. Källa: (Drake Landing Solar Community, u.d.) 
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3.5 Solceller 
Solceller eller fotovoltaisk cell (PV) är en anordning halvledare, ofta gjorda av kisel, som fungerar som 
dioder. När dessa celler belyses ger varje cell upphov till en elektrisk ström med svag spänning mellan 
cellens fram- och baksida. Dessa celler serie- eller parallellkopplas därefter för att öka spänning 
respektive ström som sedan används till energiintensiva ändamål. Generellt delas solceller in i två 
grupper: kristallina- eller tunnfilmsceller. De kristallina cellerna är idag de mest använda då dess 
verkningsgrad är högre än tunnfilmscellerna (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & Dunlop, 2014). 
Verkningsgrader för kristallina celler ligger mellan 12 till 20 procent (SolEl-Programmet, u.d.). 
Kristallina celler delas in i poly- och monokristallina celler. Kristallina celler består av kisel och är 
uppbyggda i ett P-skikt och ett N-skikt enligt Figur 9. P-skiktet är dopat i exempelvis bor eller annat 
ämne med tre valenselektroner. N-skiktet är dopat i exempelvis fosfor eller annat ämne med fem 
valenselektroner. Denna dopprocess skapar en negativ laddning i P-skiktet och en positiv laddning i 
N-skiktet. Dessa laddningar skapar ett elektriskt fält mellan skikten. När solen belyser cellen träffas 
den av fotoner som avger sin energi till elektronen. Om fotonen har tillräckligt med energi exciteras 
elektronen som då hamnar i det elektriska fältet mellan P- och N-skiktet. Elektronen vandrar då, 
längs med de metalliska kontakter placerade på vardera sida om kiselskivan, till det positiva skiktet 
varvid elektrisk ström uppstår (Elektrotec energy, u.d.).  

Verkningsgraden hos solceller är temperaturberoende. Vid ökad celltemperatur sjunker modulens 
verkningsgrad till följd av att cellspänningen avtar. För kiselceller minskar cellspänningen med cirka 2 
mV/°C. Detta motsvarar en reducering av verkningsgrad med 0,4 procent per grad Celsius som 
celltemperaturen stiger (SolEl-Programmet, u.d.). 

Uppbyggnaden av en solpanel illustreras i Figur 10, här visas hur de små cellerna kopplas samman till 
solcellsmoduler och modulerna utgör anläggningen. 

Figur 10. Solpanelers uppbyggnad. Källa: (Samlex, u.d.) 

Figur 9. Schematisk bild av solcell. Källa: (Mitsubishi, u.d.) 
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3.5.1 Skuggning 
Solceller genererar ofta en mycket svag spänning och seriekopplas därför inom och mellan modulen. 
Detta gör att skuggningens inverkan på solelsproduktionen inte ter sig linjärt mot den andel skugga 
som kastas över panelerna. Den cell som ger upphov till lägst ström begränsar strömmen för hela 
den kedja av celler som den är kopplad samman med. Detta problem undgås genom att by-pass-
dioder monteras enligt Figur 11 över varje cell.  By-pass-dioden kommer vid partiell skuggning av 
anläggningen att leda strömmen förbi de skuggade cellerna. Detta medför att även den del belysta 
celler kopplas bort. Således upprätthåller by-pass-dioden strömmen i anläggningen men till vissa 
förluster. 

Figur 11.Illustration av by-pass-diod. Källa: (Alternative Energy Tutorials, u.d.) 

17 



3.5.2 Solinstrålning 
Den solenergi som utstrålas mot jordens yta har en intensitet på 1367 W/m2, dock avtar denna effekt 
varav endast cirka 1000 W/m2 når markytan. Den inkommande strålningen från solen passerar 
genom moln, aerosoler och gaser i atmosfären varav en del av solenergin absorberas eller reflekteras 
av dessa (Figur 12). En del av den absorberade energin emitteras i olika riktningar, var av en del når 
markytan eller går ut i rymden igen. Den reflekterade energin sprider ut sig på samma vis. Stora 
variationer av intensitet kan förekomma under ett dygn. Dessa variationer ligger till följd av 
skuggning från moln. Det är inte ovanligt att variationer om 900 till 0 W/m2, eller tvärt om, sker inom 
beloppet av några sekunder (SMHI).  

Figur 12. Solinstrålning mot jorden. Källa: (Powerfromthesun, u.d.) 

18 



Solinstrålning mäts i tre komponenter: global-, direkt- och diffus-strålning. Den globala strålningen 
mäts av ett instrument kallat pyranometer. Detta instrument mäter summan av direkt och diffus och 
reflekterad strålning, vilket kallas global strålning. Instrumentet består av seriekopplade 
termoelement kopplade till en tunn svart platta med goda absorberande egenskaper. Denna platta är 
isolerad från både konduktiva och konvektiva värmeförluster av ett skyndande glashölje, enligt Figur 
13. Instrumentet kalibreras noga varvid temperaturen hos plattan är proportionell mot den effekt
som solen lyser med. 

En pyranometer kan även mäta den diffusa solstrålningen. Den diffusa solstrålningen är strålning 
som spridits över himlavalvet eller reflekterats innan den träffar pyranometern. För att mäta den 
diffusa strålningen monteras en skugganordning på pyranometern enligt Figur 14. Således avskärmas 
den direkta solstrålningen och endast den diffusa strålningen mäts. 

Figur 13. Pyranometer. Källa: (Powerfromthesun, u.d.) Figur 14. Pyranometer med skugganordning. Källa: (Powerfromthesun, u.d.) 
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Den direkta strålningen mäts av ett instrument kallat pyrheliometer. Detta instrument följer solen 
under dagen, varvid den ständigt är riktad vinkelrät mot solstrålningen. Detta instrument består av 
ett långt rör med en tunn absorberande platta i botten (Figur 15). Seriekopplade termoelement är 
kopplade till plattan och registrerar värmen som uppstår då solen lyser. 

3.5.3 STRÅNG-modellen 
Det är glest mellan Sveriges strålningsmätstationer. För att erhålla en bättre bild av den inkommande 
solinstrålningen över landet har SMHI i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SSI) och 
Naturvårdsverket tagit fram en modell vars syfte är att beräkna den yttäckande solstrålningen. 
Systemet kallas STRÅNG och genomför beräkningar i ett rutnät varje timme över nordvästra Europa. 
Rutnätet har en upplösning på 11 x 11 km. Tack vare denna modell i samband med befintliga 
mätdata ges strålningsinformation på platser mellan mätplatserna. 

3.5.4 Produktion från solstrålningsdata 
För att beräkna den globala solstrålning som träffar en godtycklig yta delas strålningen upp i 
parametrarna: direkt och diffus strålning. Global och diffus strålning mäts mot en horisontell yta och 
den direkta strålningen mäts vinkelrätt mot solen. Solstrålningsparametrarna är sammankopplade 
enligt Formel 2 (SMHI, 2017).  

𝐺𝐺 = 𝐼𝐼 sin(ℎ) + 𝐷𝐷 (2) 

Där:  

G: Global strålning [W/m2] 

I: Direkt strålning [W/m2] 

h: Solhöjd 

D: Diffus strålning [W/m2] 

Figur 15. Pyrheliometer. Källa: (Powerfromthesun, u.d.) 
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Solintensiteten varierar beroende på var i Sverige solstrålningen mäts. Solinstrålningen varierar 
kraftigt under dygnet samt med årstiderna på grund av jordens bana runt solen. Med hjälp av 
ekvationer som beskriver solens position i förhållande till solpanelerna kan solinstrålningen beräknas 
för årets alla timmar och den årliga solelsproduktionen erhållas. 

Vid uppskattning av den årliga produktionen från solpaneler kan förenklade metoder från ”SolEl-
Programmet” användas (SolEl-Programmet, u.d.). Den årliga solinstrålningen för Sverige kan ses i 
Figur 16. Denna figur ger en uppuppskattning av den globala solstrålningen som infaller på en 
horisontell yta på olika platser i landet. Med hjälp av Figur 17 kan en procentuell förändringsfaktor 
erhållas för beräkning av den infallande solstrålningen på en vinklad yta i olika orienteringsriktningar. 
Den infallande solstrålningen på ytan multipliceras med anläggningens toppeffekt i kilowatt samt 
med en korrigeringsfaktor 0,9 för att inkludera förluster från växelriktare. En uppskattning av den 
årliga elproduktionen från ett 2 kWp system beläget i Stockholm med 45 grader lutning i sydlig 
riktning kan genomföras enligt Formel 3. Dock tas ingen hänsyn till skuggning från intilliggande 
objekt som kan påverka den inkommande solstrålningen i denna uppskattning. Detta är bör 
undersökas noggrant på plats innan upprättning av solpaneler påbörjas.   

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 = 1000 ∙ 1,12 ∙ 2 ∙ 0,9 (3) 

Där: 

ESol : Årlig producerad el från solpaneler [kWh/år] 

Figur 16. Illustration av globalstrålning 
på horisontell yta. Enhet kWh/m2 och 

år. Källa: (SolEl-Programmet, u.d.) 

Figur 17. Procentuell ändring av 
globalsolinstrålning vid olika vinklar och 

orienteringsriktningar. Källa: (SolEl-Programmet, 
u.d.) 
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3.6 Vindkraftverk 

Vindkraftverk producerar elektricitet genom att alstra delar av den energi som finns i vinden. När 

vinden passerar vindkraftverkets rotorblad utsätts dessa för lyft- och dragkrafter, vilket resulterar i 

att rotorbladen börjar rotera. Denna rotation skapar ett vridmoment kring den axel som fäster 

rotorbladen. Axeln är kopplad till en växellåda som driver en generator varav elektrisk energi 

genereras (Boyle, 2004). Vindkraftverk finns i många olika storlekar och varierar i kapacitet allt från 

miniverk om ett par hundra watt till storskaliga vindkraftverk med kapacitet om 3 MW (Svensk 

vindenergi, u.d.). Generellt finns det två typer av vindkraftverk. Dessa beskrivs som horisontella eller 

vertikala vindkraftverk. De horisontella vindkraftverken är den mest vanliga på marknaden 

(Windpower engineering & development, u.d.). Dessa karaktäriseras av att rotorbladen fäster på en 

horisontell axel (Figur 18). De horisontella vindkraftverken är de vanligaste vid storskaliga 

anläggningar, då dessa har bättre verkningsgrader än de vertikala och kan därmed producera mer 

energi. En nackdel med horisontella vindkraftverk är att de fungerar dåligt i turbulent vind. 

De vertikala vindkraftverken används vid mindre anläggningar. Dessa karaktäriseras av att 

rotorbladen fäster på en vertikal axel (Figur 19). Dessa anläggningar har fördelen att de inte är 

beroende på riktningen som vinden blåser. Detta gör dem lämpliga där vindförhållandena är ostadiga 

och turbulenta, varvid vertikala vindkraftverk är användbara vid eller nära urban miljö. Vad 

ytterligare gör dessa lämpliga nära bebyggelse är att dessa verk roterar långsammare än horisontella 

verk och därmed genererar lägre ljud och vibrationer (International Renewable Energy Agency 

(IRENA)). 

3.6.1 Energin i vinden 

När solens strålar träffar jorden värms dess yta upp. Solintensiteten är starkast vid ekvatorn och 

svagast vid polerna. Solintensiteten varierar på grund av molnigheten samt med årstiderna och tiden 

på dygnet. Detta göra att uppvärmningen av jorden blir ojämnt fördelad. Detta ger upphov till 

temperaturskillnader och därmed hög- och lågtryck på olika delar av jorden. För att jämna ut dessa 

tryckskillnader börjar luften röra sig från högtryck till lågtryck, varav vindar uppkommer. När luften 

rör sig uppstår rörelseenergi. Denna energi omvandlas till mekaniskenergi som driver generatorn i 

vindkraftverket vid elproduktion. Ett vindkraftverk är verksamt i hela den yta om svepts av 

Figur 19. Vertikalt vindkraftverk. Källa: 
(Wikimedia.org, 2017) 

Figur 18. Horisontellt vindkraftverk. Källa: (Renewables First, u.d.) 



rotorbladen. Detta kallas svepyta och illustreras som ”A” i Figur 20. Det teoretiska energiinnehåll 
som finns i vinden kan beräknas med den svepta ytan genom vilken vinden passerar. Effekten i 
vinden beräknas genom en sammanslagning av Formel 4 gällande rörelseenergi per tidsenhet och 
Formel 5 där vindens massflöde beräknas för den svepta ytan. Effekten i vinden beräknas enligt 
Formel 6. (Centrum för Vindbruk, Högskolan på Gotland). 

𝑃𝑃 =
�̇�𝑚 ∙ 𝑣𝑣2

2
(4) 

Där: 

P: Effekt [J/s] 

�̇�𝑚: Massflöde [kg/s] 

v: Vindhastighet [m/s] 

𝑚𝑚 ̇ =  𝜌𝜌 ∙ 𝑣𝑣 ∙ 𝐴𝐴 (5) 

Där: 

�̇�𝑚: Massflöde [kg/s] 

ρ: Densitet [kg/m3] 

A: svept area [m2] 

 𝑃𝑃 =  
𝜌𝜌 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑣𝑣3

2
(6) 

Figur 20. Illustration av svepyta. Källa: (Wikipedia, u.d.) 
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Vindkraftverk står i ett fritt strömmande medium och därmed kan vinden ta alternativa vägar runt 
verket. Till följd av detta är det inte möjligt att utvinna all rörelseenergi ur vinden. I de fall att all 
energi utvinns ur vinden skulle dess rörelseenergi vara lika med noll efter passering genom 
rotorbladen. Detta innebär att vindens hastighet efter rotorbladen är lika med noll. Detta skapar ett 
hinder för den vind som sedan ska passera, som således tar alternativa vägar runt verket. Den tyske 
fysikern Albert Betz påvisade sambandet om att den maximala relativa effekten en rotor kan 
utvinna ur vinden följde Formel 7. Den maximala effekt en rotor kan utvinna ur vinden uppstår när 
vindhastigheten efter rotorn (v2) är en tredjedel av vindhastigheten vid rotorn (v). Detta ger en 
maximal utvinning av vindenergin om 16/27 eller cirka 59 procent (Wind Power Program, u.d.).  
Dagens vindkraftverk är dock inte optimerade att eftersträva så höga verkningsgrader som möjligt 
utan konstrueras med avseende att producera el till så låg kostnad som möjligt. Detta till följd av att 
vid höga verkningsgrader ökar belastningen på verket markant. Dagens vindkraftverk är därför 
begränsade till verkningsgrader om 25 till 40 procent, på så sätt undviks allt för höga belastningar på 
verket (Centrum för Vindbruk, Högskolan på Gotland). 

𝑃𝑃 =  
𝜌𝜌  ∙ 𝐴𝐴  

2 ∙
(𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣22)(𝑣𝑣 + 𝑣𝑣2)

2
(7) 

Där: 

v2: vindhastighet efter rotorn [m/s] 

3.6.2 Bygglov 
Enligt plan- och bygglagen med tillhörande förordning krävs bygglov vid uppförande av vindkraftverk 
som uppfyller följande (Energimyndigheten, u.d.): 

• Är högre än 20 m över markytan.
• Placeras på ett avstånd från tomtgräns som är mindre än kraftverkets höjd över marken.
• Monteras fast på en byggnad.
• Har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
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3.7 CHP-mikrogasturbin 
En CHP-mikrogasturbin är ett småskaligt energisystem som används vid produktion av både värme 
och elektricitet. En schematisk figur av mikrogasturbinens delar visas i Figur 21. Första steget i 
mikrogasturbinen är luftintaget. Här sugs luft in till en kompressor. Luften komprimeras och förvärms 
i en värmeväxlare innan den blandas med en förbränningsgas. Genom förbränning av den 
komprimerade gas- och luft-blandningen expanderar blandningen. Trycket från expansionen driver 
en turbin vars axel driver både kompressorn och en generator varvid elektricitet genereras. De heta 
avgaserna passerar genom värmeväxlaren för att förvärma den komprimerade luften samt genom 
ytterligare en värmeväxlare där värmen kan nyttiggöras av ett förbipasserande medium. En CHP-
mikrogasturbin dimensioneras ofta för att täcka värmebehovet varav produktionen av elektricitet är 
en biprodukt. En stor fördel med CHP-mikrogasturbiner är att dess lokala energiproduktion 
minimerar både transmissions- och distributionsförluster som vanligen sker vid större anläggningar 
(EnerTwin Heat and Power, u.d.). Hädanefter i arbetet benämns mikrogasturbinen som CHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Schematisk figur av en mikrogasturbin. Källa: (EnerTwin Heat and Power, 
u.d.) 
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3.8 Bergvärmepump 
Bergvärme utnyttjar solenergi lagrad i berggrunden. Genom ett 50 till 200 meter djupt borrhål enligt 
Figur 22, utvinns energi som med hjälp av en värmepump värmer byggnaden. Beroende på husets 
effektbehov samt var i Sverige bygganden ligger bestäms djupet på borrhålet. Effektuttag ur 
borrhålet varierar mellan 10 till 30 W per meter borrhål (Bergvärme.n.nu, u.d.). En dubbelvikt 
kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsvätska förs ned i hålet. Vätskan i kollektorslangen 
pumpas runt, varvid energin från borrhålet tas upp genom en värmeväxlare i värmepumpen. Värmen 
överförs till köldmediet i värmepumpen som förångas i processen. Ångan i värmepumpen 
komprimeras sedan av en kompressor, varvid tryck och temperatur ökar. Den heta ångan 
kondenseras när värmen från köldmediet överförs genom en värmeväxlare till byggnadens 
vattenburna värmesystem (energifakta.nu, u.d.). 

3.9 Batterilagring 
Förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft producerar mest energi om dagarna. Detta är en 
nackdel då det största energibehovet inträffar på morgon- eller kvällstid i ett vanligt hushåll. Genom 
att lagra det överskott av elektricitet som genererats under dagen kan en större andel av den 
producerade energin användas. En lagringsmöjlighet är att lagra överskottselen i uppladdningsbara 
batterier. Lagring av el ger möjlighet att motverka inverkan av strömavbrott samt att reducera 
elektriska topplaster (European Telecommunications Standards Institute (ETSI)). 

3.10 Dieselgeneratorer 
Dieselgeneratorer används som lokala kraftverk i de fall att ingen anslutning till elnätet är möjlig. 
Diselgeneratorer används även som reservkraftsystem inom verksamheter känsliga för strömavbrott 
som t.ex. sjukhus, flygplatser eller serverhallar. Dieselgeneratorn är uppbyggd av en dieselmotor och 
en generator kopplad till motorns axel. Då förbränningsprocessen av diesel sker i motorn snurrar 
axeln, varvid generatorn alstrar elektrisk ström. Diselgeneratorer har låg tillgänglighet och kräver 

Figur 22. Illustration av bergvärmepump. Källa: (Peekab Brunnsborrning, u.d.), (Polarpumpen, u.d.) 
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därför regelbunden provning, underhåll och tillsyn för att säkerställa dess funktion (Nordin & Edberg, 
2007) (Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, 2006). 

3.11 Off-grid 
Det engelska ordet ”off-grid” definieras enligt engelsk ordbok som ”As not being connected to 
powerlines –water, electricity, gas, oil – and not using energy that is derived or produced from 
systems that are provided by companies” (Bridgewater & Bridgewater, 2008). Fortsatt användning av 
ordet kommer endast innefatta att ingen anslutning finns till elnätet. 

3.12 Självförsörjningsgrad 
Självförsörjningsgrad kommer i detta arbete att innefatta elnätsansluten fastighet. 
Självförsörjningsgrad betecknar förhållandet mellan den mängd årlig producerad el gentemot det 
årliga elbehovet. En fullständig självförsörjningsgrad är således även möjlig vid försäljning av 
överskottsel till elnätet, varav denna mäng el tillgodoräknas den producerade. 

3.13 Elnätsrelaterade kostnader 
Det Svenska elnätet ägs av flera olika aktörer, så kallade elnätsägare. Beroende på var i Sverige 
anslutning ska genomföras gäller olika avgifter. Anslutningsavgifter betalar anläggningsägaren till 
nätägaren för att täcka kostnader i samband med anslutning. För att transportera el på nätet betalas 
elnätstariffer. Dessa är uppdelade i fast årlig avgift samt rörliga avgifter. Den fasta avgiften baserar 
på storleken på huvudsäkringen vid anslutning, en anläggning med stor effekt betalar således en 
högre fast kostnad än en anläggning med låg effekt. De rörliga kostnaderna baseras på den mängd 
energi som levereras (Elforsk, 2014). Att transportera el på elnätet medför förluster då el del av 
energin försvinner längs vägen. Genom att producera egen el lokalt ut på nätet minskar dessa 
transportförluster, vilket producenterna får ersättning för. Denna ersättning kallas nätnytta och 
varierar mellan aktörer om 2 till 7 öre/kWh (Solkollen, u.d.). 

3.14 Energiskatt på el 
All elanvändning är skattepliktig enligt lag i Sverige, dock förekommer en del undantag. Den första 
januari 2017 höjdes energiskatten till 29,5 öre/kWh exklusive moms. I samband med detta 
avskaffades den så kallade norrlandsskatten, vilket ersattes med ett avdrag på 9,6 öre/kWh exklusive 
moms. Avdraget gäller företag i tjänstesektorn utan ekonomiska problem belagda inom följande 
stödområden (Bixia, u.d.): 

• Norrbottens län, samtliga kommuner
• Jämtlands län, samtliga kommuner
• Västerbottens län, samtliga kommuner
• Ljusdal
• Malung
• Mora
• Orsa
• Sollefteå
• Torsby
• Ånge
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• Älvdalen
• Örnsköldsvik

Undantag från energiskatt gäller även företag som bedriver verksamhet inom skogs- och jordbruk 
eller vattenbruksverksamhet samt elförbrukning i datorhallar. Dessa verksamheter har rätt till 
återbetalning från Skatteverket, varav energiskatten totalt blir 0,5 öre/kWh exklusive moms 
(Vattenfall AB, u.d.). 

3.15 Subventioner 
I syfte att stimulera den svenska marknaden för förnybar elproduktion har svenska staten beslutat 
att erbjuda olika former av ekonomiska stöd. Dessa presenteras i detta avsnitt. 

3.15.1 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 
Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter av förnybar el erhålla rätten till skattereduktion 
av det överskott el som produceras från förnybara källor. Överskottsel är den el som produceras 
utöver den mängd el som själv används för stunden. Detta överskott kan matas in på elnätet. Den 
skattereduktion som erbjuds motsvarar 60 öre per kWh el levererad till elnätet, dock till ett tak av 
maximalt 30 000 kWh samt att levererad överskottsproduktion inte överstiger inköpt el per 
kalenderår. Maximal ersättning uppgår till 18 000 SEK per år. För att vara berättigad skattereduktion 
av detta slag skall följande kriterier uppnås: 

”Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. 
Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma 
huvudsäkring och samma elmätare. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få 
skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Du måste alltid 
anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget 
säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år 
lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet 
och hur mycket du har tagit ut. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.” 
(Skatteverket, u.d.) 

3.15.2 Försäljning av överskottsel 
När produktionen av elektricitet är större än behovet hos en fastighet finns generellt tre val. För 
nätansluten fastighet finns möjligheten att sälja överskottsproduktion till en elleverantör. 
Försäljningspriset varierar mellan olika aktörer där priser erbjuds mellan 10 till 50 öre/kWh 
(Energimyndigheten, u.d.). I de fall att batterilagringsmöjligheter finns kan överskottsel lagras i dessa. 
Ett annat val, då möjlighet till försäljning av överskottsel inte finns eller då fastigheten inte är 
ansluten till elnätet, är att dumpa överskottet till energikrävande utrustning. 

3.15.3 Elcertifikat 
Elcertifikatsystemetet blev introducerat i Sverige år 2003 (Energimyndigheten, u.d.) och är ett 
marknadsbaserat stödsystem i syfte att öka andelen förnyelsebar el på den svenska 
energimarknaden. Elcertifikat delas ut till godkända anläggningar som producerar el från förnybara 
energikällor samt torv. För varje megawattimme (MWh) som produceras erhålls ett certifikat från 
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staten. Detta certifikat kan säljas på en öppen marknad, därav certifikaten således blir en extra intäkt 
för anläggningen (Elforsk, 2014). Nya anläggningar är berättigade elcertifikat under 15 års tid till och 
med utgången av år 2035 (Energimyndigheten, u.d.). Följande anläggningstyper är inkluderade i 
berättigandet av elcertifikat (Elforsk, 2014): 

• Biobränslen
• Geometrisk energi
• Solenergi
• Torv i kraftvärmeverk
• Vattenkraft
• Vindkraft
• Vågenergi

Sedan starten av år 2012 har marknaden med elcertifikat slagits samman med Norge och bildat en 
gemensam marknad. Det innebär att handeln med elcertifikat nu är möjlig över landsgränserna, 
varav marknaden blivit större med fler medverkande aktörer.  

Elcertifikatsystemet i Sverige och Norge är uppbyggt så att berättigade elproducenter tilldelas 
elcertifikat av respektive stat för varje producerad MWh el. Elproducenterna får då möjlighet att sälja 
tilldelade certifikat enligt marknadspriser. Priser på elcertifikat sätts utifrån tillgång och efterfrågan. I 
denna öppna marknad gemensam med Norge blandas svenska och norska elcertifikat och priser görs 
upp mellan säljare och köpare. Efterfrågan av elcertifikat skapas av kvotpliktiga aktörer som 
energiintensiv industri och elleverantörer. Dessa aktörer är enligt lag skyldiga att köpa elcertifikat 
motsvarande en kvot av egen elanvändning eller elförsäljning. Denna kvot är fastställd i lagen om 
elcertifikat och skapar därefter en efterfrågan på elcertifikat. 

Alla elkunder medverkar till uppbyggnaden av förnybar el. Elleverantörer som är kvotpliktiga 
inkluderar denna kostnad för sina elcertifikat i debiteringen av sina kunder, varav alla blir bidragare 
till den förnyelsebara tekniken. Varje år lämnas de antal kvotpliktiga elcertifikat in till respektive stat, 
varav certifikaten annulleras. Därav påbörjas handeln för det nya årets antal elcertifikat, varav det 
hela tiden uppstår en efterfrågan (Energimyndigheten, 2017). Priset på elcertifikat har varierat 
kraftigt under de senaste åren och är i nedåtgående trend (Svensk kraftmäkling, u.d.) enligt Figur 23. 

Figur 23. Spotpris elcertifikat. Källa: (Svensk kraftmäkling, u.d.) 
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3.15.4 Investeringsstöd till solceller 
Det finns statliga stöd att söka vid installation av solceller. Stödet inkluderar alla typer av nätanslutna 
solcellssystem samt solcell- och solvärmehybridsystem. Från och med den 1 januari 2015 utgår 
stödnivån till maximalt 30 procent till företag samt 20 procent till offentliga organisationer och 
privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Dessa 
inkluderar: 

• Projekteringskostnader,
• kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och

kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning,
brytare, överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi,
med undantag av värmelager, och

• arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller,
i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget
genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

ROT-avdrag kan inte kombineras med solcellsstödet, det är inte heller möjligt att dela upp 
kostnaderna mellan de olika stöden (Gustafsson, 2017). Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 
miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus 
moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt (kWp) (Energimyndigheten, 2015). 
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4 Modellering 
Detta kapitel presenterar de data som har valts vid skapandet av modellerna i detta arbete. 
Rapporter och webbaserad information ligger till grund för de antaganden som beskrivs i detta 
kapitel. 

4.1 Området  
Det undersökta området i detta arbete är beläget i norra Sverige och består av totalt 60 stycken 
fristående hus. Fem stycken olika typhus kommer att uppföras på området. Samtliga hus är 
planerade att uppföras enligt passivhusstandard. Data för husen presenteras i Tabell 3. Planskiss 
över området och samtliga hus presenteras i Bilaga A och Bilaga B. 

Tabell 3. Data för husen på området 

Typhus U-medelvärde [W/m2 K] Golvyta [m2] Antal [st] 

Stora A 0,11 183,4 9 

Stora B 0,11 181,3 7 

Lilla A 0,12 153,3 11 

Lilla B 0,12 155,9 13 

Attefallshus 0,10 49,0 20 

4.2 Modellbeskrivning 
Energibehovet för området undersöks för tre olika värmesystem: direktel, vattenburet värmesystem 
med CHP och vattenburet värmesystem med bergvärmepump. Egen elproduktion kartläggs för fem 
olika energisystem: PV, vindkraft, batterier, dieselgenerator och CHP. Kombinationer av värme- och 
energisystem för elproduktion undersöks för nätanslutet område samt off-grid. Figur 24 visar hur de 
olika systemen är kopplade samman i området. 

Figur 24. Illustration av området och de undersökta systemen 
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4.3 Klimatdata 
För att uppskatta det årliga energibehovet av bostadsområdet och hur dess laster ser ut på årsbasis 
konstruerades modeller av de olika husen på området. Klimatdata för orten erhölls från webbsidan 
”Shiny weather data” (Rokka, u.d.). Klimatfil för perioden 2012-01-01 till 2014-12-31 hämtades och 
laddades upp i IDA ICE för att ge ett mer noggrant resultat än vid användandet av de klimatfiler som 
finns som standard i programmet. I klimatfilen finns uppmätta data för hela året gällande 
lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastigheter och solinstrålning. Denna klimatfil ligger till 
grund för beräkning av det årliga energibehovet av bostadsområdet. 

4.4 Brukarrelaterad indata 
Energianvändningen i bostäder är starkt förknippad med de boendes beteende och behov. För att 
erhålla en sannolik bild av det årliga energibehovet krävs en rimlig efterliknelse av brukarrelaterad 
indata. Till hjälp vid skapandet av husmodellerna användes bland annat dokumentet ”Brukarindata 
för energiberäkningar i bostäder” av SVEBY (SVEBY, 2009). Detta dokument är framtaget som 
underlag till energiberäkningar i bostäder då brukares inverkan skall inkluderas. Här presenteras 
standardiserade indata för att erhålla beräkningsresultat som stämmer överens med verkliga 
förhållanden. För att uppskatta en trolig beläggningsgrad av fritidshusen användes data presenterade 
av Skistar i sin verksamhetsberättelse för 2015/16 (SkiStar AB, u.d.). Ett rimligt antagande för 
beläggningsgrad motsvarade en närvaro av de boende under perioden 18 december till 18 mars varje 
år. Övrig tid om året råder endast underhållsvärme, viket innefattar en inomhustemperatur ≥ 10 
grader Celsius. En sammanställning av brukarrelaterad indata presenteras i Tabell 4 (SVEBY, 2009), 
(Boverket, 2007), (Energimyndigheten, 2012), (Boverket, 2015), (Sveriges centrum för nollenergihus, 
2012). 

Tabell 4. Brukarrelaterad indata 

Parameter Värden 

Hushållsel för småhus 2500 kWh per hushåll + 800 kWh per person och år 

Närvarotid boende 14 h/dag 

Närvaroperiod boende 18 december till 18 mars 

Varmvattenanvändning 20 kWh/m2 Atemp och år 

Ventilationsflöde 0,35 liter/s och m2 Atemp 

Luftläckage 0,2 liter/m2 Aom 
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4.5 Vindkraft 
I detta arbete valdes att använda vertikala vindkraftverk. Detta gjordes då det inte finns någon 
kännedom om närliggande miljöer för det undersökta området. Det antas dock finnas en del 
bebyggelse och andra hinder från vegetationen i närheten av området. Detta gör de vertikala 
vindkraftverken mer lämpliga då de är mindre känsliga mot varierande vindriktningar och fungerar 
bättre vid turbulenta vindförhållanden. Enligt Hannevind Vindkraft AB är en lämplig effekt på 
vindkraftverken 10 kW för normala hus. Dessa producerar cirka 20 000 kWh/år (Hannevind Vindkraft 
AB). Dessa verk placeras på en höjd av 20 m ovan markytan för att ej behöva ansöka om bygglov. 
Med avseende på den relativt låga beläggningsgraden för området undersöks elproduktion för 20 
stycken vindkraftverk. Vid simulering av vindkraftverket i IDA ICE valdes modellen ”Aeolos-V 10kW” 
från återförsäljaren windturbinestar.com (Aeolos Wind Turbine). Data gällande effektkurva för given 
modell erhölls av återförsäljaren via ett produktblad (se Bilaga C). Indata till vindkraftsmodellen 
angavs enligt Figur 25. Modellens effektkurva från produktbladet efterliknades med hjälp av 
Microsoft Excel 2016. Varav data plottades in i IDA ICE-modellen enligt Figur 26. 

Figur 25. Indata till vindkraftverk 

Figur 26. Uppskattad effektkurva till vindkraftverk 
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4.6 Vindprofil 
Vid analys av nedladdad klimatdata ses att vindförhållandena i den erhållna klimat-filen är uppmätta 
vid en höjd av 10 m över marknivå. Vindhastigheter uppmätta på detta avstånd från marken visar på 
låga medelvindhastigheter, vilket är ogynnsamt för vindkraftverk. Data presenterade av windmap.se 
(Greenbyte, u.d.) visar för orten årsmedelvindar på 4,14 m/s på en höjd av 49 m relativt till 
nollplansförskjutningen. Ingen data finns gällande nollplansförskjutningen för området. Förenklat 
antogs denna som höjd från marknivå. IDA ICE beräknar att vindstyrkan varierar med avseende på 
höjden över marknivå enligt Formel (8) 

𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴0_COEFF ∙ �
𝐻𝐻
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟

�
𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(8) 

Där: 
𝑈𝑈: Vindhastighet [m/s] 
𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: Uppmätt vindhastighet [m/s] 
𝐴𝐴0_COEFF: Koefficient för vindhastighetsuttryck 
𝐻𝐻: Höjd över marken [m] 
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟: Referenshöjd över marken [m] 
𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸: Exponent för vindhastighetsuttryck 

För att efterlikna data från windmap.se ändrades den förinställda vindprofilen i IDA ICE. Data från 
”Shiny weather data” och windmap.se slogs samman med hjälp av Microsoft Excel 2016 och skapade 
en vindprofil enligt Figur 27 i syfte att erhålla en vindprofil som matchade de bägge källorna. Följande 
indata till IDA ICE angavs:  

𝐴𝐴0_COEFF = 1 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0,27 

Figur 27. Uppskattad vindprofil 
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4.7 Solceller 
Vid simulering av solelsproduktion i detta arbete valdes att efterlikna verkningsgrader för kristallina 
celler. Verkningsgrader antogs, enligt Figur 28 som 15 procent för solcellsmodulerna 
(Energimyndigheten, 2015) samt 95 procent verkningsgrad för tillhörande växelriktare 
(Energimyndigheten, u.d.), vilket gav en verkningsgrad av 14,25 procent för solelsproduktionen. 

Figur 28. Verkningsgrad för solelsproduktion 
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4.8 Val av orientering för solceller 
Vid simulering av solelsproduktion var det viktigt att fastställa i vilken orientering solcellsmodulerna 
skulle placeras på de olika hustaken. Orienteringen för samtliga hus i bostadsområdet är någorlunda 
lika. Därför undersöktes vilket av taken hos de olika hustyperna som var bäst lämpat med avseende 
på årlig producerad el per installerad kWp. Solcellsmoduler placerades på tre olika tak på hustyp 
”Stora B”, som anses representativ för samtliga A- och B-hus. En modul placerades i sydlig riktning (-
16°) enligt Figur 29, där 0° anger riktning rakt söderut. De andra två modulerna placerades i ostlig 
riksting (-74°) enligt Figur 30 samt i västlig riktning (-255°) enligt Figur 31. 

Sammanställning enligt Tabell 5 över de olika takens potential för elproduktion visar att en placering 
-16° från söder har bäst förutsättningar av samtliga takpositioner, då denna placering producerar 
mest energi per installerad kWp. Detta gör att tak i denna orientering blir den mest ekonomiskt 
lönsamma placeringen av modulerna. Då orienteringen av typhus ”Stora B” är representativ för 
samtliga typhus, utom ”Attefallshus”, kommer samtliga solcellsmoduler för typhus ”Stora A”, ”Stora 
B”, ”Lilla A” och ”Lilla B” att placeras i sydligriktning, när så är möjligt. 

Tabell 5. Potentiell elproduktion för typhus ”Stora B” med solcellsmoduler i olika orientering 

Orientering [°] 
Producerad el 

[kWh/år] 
Installerad 

effekt [kWp] 
[kWh/kWp] Modulstorlek [m2] 

-16 934 1,21 772 8 

-74 2353 3,49 674 23 

-255 1488 2,73 545 18 

Figur 29. Solcellsorientering för Stora B -16° Figur 30. Solcellsorientering för Stora B -74° 

Figur 31. Solcellsorientering för Stora B -255° 

36 



Orienteringen för typhus ”Attefallshus” skiljer sig från resterande typhus. En jämförelse gjordes för 
två olika placeringar av solcellsmoduler på detta hus. Moduler placerades i sydostlig riktning (-45°) 
enligt Figur 33 och nordvästlig riktning (135°) enligt Figur 32 för att klarlägga var potentialen för 
elproduktion är mest fördelaktig. Sammanställning över potentiell elproduktion enligt Tabell 6 
påvisar att moduler placerade i -45° från syd är det bästa alternativet för detta typhus. 

Tabell 6. Potentiell elproduktion för typhus ”Attefallshus” med solcellsmoduler i olika orientering 

4.9 Dieselgenerator 
Valet av dieselgenerator gjordes efter att energibehovet från bostadsområdet hade beräknats. 
Diselgeneratorn dimensionerades efter den elektriska topplasten för hela systemet. Detta då 
dieselgeneratorn ska ha kapacitet nog att ensamt kunna täcka lasten för hela området, vid det fall att 
de andra systemen inte är i drift. Data för investerings-, drift- och underhållskostnader erhölls från 
National Rural Electric Cooperative Association (National Rural Electric Cooperative Association, 
2003). 

4.10 Batterilagring 
Vid modellering av batterilagring valdes ett centralt samfällt batterilagringssystem. Indata till detta 
system följer de data som ges av Tesla Powerwall 2. Livslängd och verkningsgrad antas som 10 år 
respektive 90 procent för in- och utmatning av energi (Tesla, u.d.). Batterierna lagrar det överskott 
som produceras och används sedan när ett underskott av energi råder för området. 
Batterilagringssystemet består av 20 stycken batterier med en total lagringskapacitet på 270 kWh. 

Orientering [°] 
Producerad el 

[kWh/år] 
Installerad effekt 

[kWp] 
[kWh/kWp] Modulstorlek [m2] 

-45 1357 1,82 746 12 

135 828 1,82 455 12 

Figur 32. Solcellsorientering för Attefallshus 135° Figur 33. Solcellsorientering för Attefallshus -45° 
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Figur 36. Indata till bergvärme-modell i IDA ICE 

Figur 35. Modell brine to water heat pump 

4.11 CHP-mikrogasturbin 
Vid simulering av CHP-mikrogasturbinen används en färdig modell som finns i IDA ICE. Verkningsgrad 
för värme samt elektricitet angavs som 60 respektive 30 procent enligt Figur 34 (Capstone Turbine 
Corporation, u.d.). CHP-mikrogasturbinen placeras i en central anläggning på området. Turbinen 
dimensioneras efter det totala värmebehovet från samtliga fastigheter och är även utrustad med en 
elpatron för att täcka topplasterna för området. Den el som produceras i samband med 
värmeproduktion används i första hand för att täcka det elektriska behovet. Överskottsel lagras i 
batterilagret, eller skickas ut på elnätet för försäljning, när så är möjligt. 

4.12 Bergvärmepump 
En central bergvärmeanläggning kommer att tillgodose områdets värmebehov. Bergvärmepumpen är 
även utrustad med en elpatron för att täcka topplatserna för området. Vid simulering av 
bergvärmepumpen användes en färdig modell av en värmeväxlare med given temperatur i IDA ICE. 
Denna sattes i kombination med ytterligare en färdig modell kallad ”Brine to water heat pump”(Figur 
35). Vid simulering av användandet av bergvärmepump antogs en konstant temperatur i marken. 
Normalårstemperatur för Östersund är 2,6 grader Celsius (Warfvinge & Dahlblom, 2010), (Jensen & 
Warfvinge, 2001), varvid detta antogs som den konstanta temperaturen i borrhålet enligt Figur 36. 

Figur 34. Indata till CHP-modell i IDA ICE 
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4.13 Kostnader för energisystem 
För att erhålla en total systemkostnad för de undersökta energisystemen krävs investerings- 
underhålls- samt driftkostnader för respektive system. Data angående kostnader presenteras i Tabell 
7 där samtliga investerings- underhålls- och driftkostnader presenteras för de undersökta 
energisystemen (Energimyndigheten, 2015), (Elforsk, 2014), (National Rural Electric Cooperative 
Association, 2003), (Bin Shi, 2016), (Energy Solutions Center (ESC), u.d.), (EON, u.d.), (Leong Kit Gan, 
2015), (Energy Agency, u.d.). 

Tabell 7. Kostnader för energisystem 

4.14 Elnätsrelaterade kostnader och skatter 
Vid elnätanslutet system tillkommer anslutningsavgifter samt avgifter vid inköp av el. Avgifter tas ut 
av både nätägare samt elhandelsbolag som består av fasta och rörliga avgifter. Möjlighet till 
försäljning av överskottsproduktion samt erhållande av nätnytta uppkommer vid elnätanslutning. 
Samtliga kostnader presenteras i Tabell 8 (Sundberg, 2017), (Bergs Tingslags Elektriska AB, u.d.), 
(EON, u.d.), (Bixia, u.d.). 

Tabell 8. Elnätsrelaterade kostnader och skatter 

* När mer el matas ut på nätet i form av överskott gentemot den mängd inköpt el på årsbasis.

** Gäller den egenproducerade elen. 

Energisystem Investeringskostnad 
Underhållskostnad 

[USD/kWh] 
Driftkostnad 
[SEK/kWh] 

PV (Off-grid) 25,125 SEK/Wp 0,005 - 

PV (elnätanslutet) 12,70 SEK/Wp 0,005 - 

Småskalig vindkraft 3000 NZD/kW 0,02 - 

CHP Mikroturbin 2500 USD/kW 0,013 0,75 

Bergvärmepump 1200 GBP/kW - - 

Dieselgenerator 267 USD/kW 
10 % av 

investeringskostnad 
3,37 

Batteri 63222 SEK/st - - 

Växelriktare 0,94 SEK/W - - 

Avgift/intäkt Kostnad [inklusive moms] Intäkt [inklusive moms] 

BTEA: Fast avgift för huvudsäkring 20070 [SEK/år] - 

BTEA: Rörlig avgift för el 0,0625 [SEK/kWh] - 

BTEA: Nätnytta - 0,02 [SEK/kWh] 

BTEA: Anslutningsavgift 937 500 [SEK] - 

EON: Elpris 0,63125 [SEK/kWh] - 

EON: Nätnytta - 0,03 [SEK/kWh] 

EON: Försäljning av egenproducerad el - 0,2972 [SEK/kWh] 

EON: Avgift* 2100 [SEK/år] - 

Energiskatt** 0,24875 [SEK/kWh] - 
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4.15 Subventioner 

Ekonomiska styrmedel gällande vid mikroproduktion av förnyelsebar el presenteras i Tabell 9 

(Skatteverket, u.d.), (Svensk kraftmäkling, u.d.), (Energimyndigheten, 2015).

 Tabell 9. Ekonomiska styrmedel 

4.16 Ekonomisk modell 
För att uppskatta den totala årliga systemkostnaden för de olika energisystemen användes Formel 9 
till 16. Dessa formler beskriver den totala systemkostnaden, vilken är summan av årlig 
kapitalkostnad, underhållskostnad, elnätsrelaterade kostnader samt skatter.  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 = Å𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑘𝑘𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 + 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 + 𝐸𝐸𝑙𝑙𝑠𝑠ä𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑙𝑙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 + 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟 (9) 

Den årliga kapitalkostnaden beräknas med hjälp av annuitetsmetoden där kalkylränta är 10 procent 
och systemets livslängd är 20 år. Årlig kapitalkostnad beräknas som summan av investerings- och 
driftkostnaderna för systemet under dess livslängd multiplicerat med annuiteten. 

Å𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑘𝑘𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 = (𝐼𝐼𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 + 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠) ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇 (10) 

Investeringskostnaden beräknas för samtliga system och komponenter utöver de som omfattas av 
utgångsläget. Investeringskostnaden beräknas genom att multiplicera samtliga undersökta systems 
effekt med respektive kostnad. Batterier och växelriktare har en antagen livslängd på 10 år. Detta tas 
hänsyn till i ekvationen genom att dividera systemets livslängd med livslängd för batteri respektive 
växelriktare. Intäkter från elcertifikat beräknas under en 15 årsperiod. Investeringsstöd för PV 
omfattar 30 procent av dess investeringskostnad. 

Subvention Ersättning 

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 0,6 [SEK/kWh] 

Elcertifikat 136,54 [SEK/MWh] 

Investeringsstöd för solceller 30 % av investeringskostnad 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠
= 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 ∙  𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖

∙ 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 ∙
𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃ä𝑥𝑥𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙
𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿𝑃𝑃ä𝑥𝑥𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 𝐶𝐶𝑁𝑁ä𝐵𝐵𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐵𝐵𝑠𝑠𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑒𝑒𝐵𝐵 − 𝑆𝑆𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑘𝑘𝑚𝑚𝐵𝐵

− 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑛𝑛𝐵𝐵𝑚𝑚𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵ö𝑚𝑚 𝐸𝐸𝑃𝑃

(11) 
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Där: 

Driftkostnad beräknas endast för dieselgenerator och CHP. Driftkostnad per producerad kWh 
multipliceras med den årliga energiproduktionen från respektive system. Detta multipliceras sedan 
med systemets livslängd.  

𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙ 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 ∙ 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 ∙ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚 (12) 

Där: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠: Driftkostnad dieselgenerator [SEK/kWh] 
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸: Driftkostnad CHP [SEK/kWh] 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠: Producerad el dieselgenerator [KWh/år] 
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸: Producerad el CHP [KWh/år] 

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝑟𝑟𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇 =  
𝑟𝑟

1 − (1 + 𝑟𝑟)𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
 (13) 

Där 

Underhållskostnader beräknas på samma sätt som driftkostnad. Skillnaden mellan dessa är att 
underhållskostnad beräknas per år. 

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 =  𝑈𝑈𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃 ∙  𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚 ∙  𝐸𝐸𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 ∙  𝐸𝐸𝐶𝐶𝐻𝐻𝑃𝑃 + 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 (14) 

Där 
𝑈𝑈𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃: Underhållskostnad PV [SEK/kWh] 
𝑈𝑈𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚: Underhållskostnad vindkraft [SEK/kWh] 
𝑈𝑈𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠: Underhållskostnad dieselgenerator [SEK/år] 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃: Effekt PV [kWp] 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚: Effekt vindkraft [kW] 
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸: Effekt CHP [kW] 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: Effekt bergvärmepump [kW] 
𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠: Effekt dieselgenerator [kW] 
𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃: Kostnad PV [SEK/kW] 
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚: Kostnad vindkraft [SEK/kW] 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸: Kostnad CHP [SEK/kW] 
𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: Kostnad bergvärmepump [SEK/kW] 
𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠: Kostnad dieselgenerator [SEK/kW] 
𝐶𝐶𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖: Kostnad batteri [SEK/st] 
𝐶𝐶𝑃𝑃ä𝑥𝑥𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: Kostnad växelriktare [SEK] 
𝐶𝐶𝑁𝑁ä𝐵𝐵𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝐵𝐵𝑠𝑠𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑟𝑟𝐵𝐵: Kostnad nätanslutning [SEK] 
𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚: Livslängd system [år] 
𝐿𝐿𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖: Livslängd batteri [år] 
𝐿𝐿𝑃𝑃ä𝑥𝑥𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: Livslängd växelriktare [år] 
𝑆𝑆𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑘𝑘𝑚𝑚𝐵𝐵: Ersättning elcertifikat [SEK] 
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑛𝑛𝐵𝐵𝑚𝑚𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵ö𝑚𝑚 𝐸𝐸𝑃𝑃: Investeringsstöd [SEK] 

𝑟𝑟: Kalkylränta 
𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚: Livslängd system [år] 
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Elnätsrelateradekostnader består av en fast årlig avgift och rörliga avgifter. De rörliga avgifterna 
beräknas per kWh inköpt el och tas ut av nätägare och elhandelsbolag. Intäkter vid försäljning av 
överskottsproduktion ges i form av nätnytta och försäljning till elhandelsbolag samt nätägare. 
Överstiger den sålda årliga överproduktionen det årliga uttaget av el betalas en avgift till 
elhandelsbolaget.  

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑠𝑠ä𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑙𝑙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟
= 𝐶𝐶BTEA: Fast + (𝐶𝐶BTEA: Rörlig + 𝐶𝐶EON: Elpris) ∙  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘ö𝑝𝑝𝐵𝐵

− �𝐶𝐶EON: Försäljning av egenproducerad el + 𝐶𝐶BTEA: Nätnytta + 𝐶𝐶EON: Nätnytta� ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 ö𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑘𝑘𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵
− 𝐶𝐶EON: Avgift 

(15) 

Där 
𝐶𝐶BTEA: Fast : Fast kostnad nätägare [SEK/år] 
𝐶𝐶BTEA: Rörlig : Rörlig kostnad nätägare [SEK/kWh] 
𝐶𝐶BTEA: Nätnytta: Nätnytta nätägare [SEK/kWh] 
𝐶𝐶EON: Elpris: Rörlig kostnad elhandlare [SEK/kWh] 
𝐶𝐶EON: Nätnytta: Nätnytta elhandlare [SEK/kWh] 
𝐶𝐶EON: Försäljning av egenproducerad el: Försäljning av överskottsel till elhandlare [SEK/kWh] 
𝐶𝐶EON: Avgift: Avgift när årlig försäljning av överskottsproduktion överstiger uttag 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘ö𝑝𝑝𝐵𝐵: Inköpt el [kWh/år] 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 ö𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑘𝑘𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵: Överskottsel [kWh/år] 

Skatter beräknas på den årliga producerade elen från samtliga system multiplicerat med 
energiskatten. 

𝑆𝑆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑟𝑟 =  𝐶𝐶𝐸𝐸𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑠𝑠 (16) 

Där: 
𝐶𝐶𝐸𝐸𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵: Energiskatt [SEK/kWh] 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑠𝑠: Producerad el [kWh/år] 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från de genomförda simuleringarna. Data från simuleringarna 
har sammanställts i Microsoft Excel 2016 och presenteras i tabeller och figurer för att ge läsaren en 
överblick av systemkostnader och täckningsgrader för de undersökta systemen. 

5.1 Områdets värmesystem 
Det årliga energibehovet för området undersöktes med tre olika värmesystem: direktel, vattenburet 
värmesystem med CHP samt vattenburet värmesystem med bergvärmepump. I Tabell 10 och Figur 
37 presenteras det totala energibehovet för området vid de tre olika värmesystemen. Tydligt ses att 
det mest energieffektiva värmesystemet är det vattenburna värmesystemet med bergvärmepump. 
Med bergvärmepumpen halveras nästan det årliga värmebehovet gentemot direktel. Att använda en 
mikrogasturbin för värme och elproduktion visar sig medföra det största årliga energibehovet. 

Tabell 10. Totalt energibehov för området vid olika värmesystem 

Byggandens 
värmesystem 

Inköpt energi [MWh/år] 

Värme El till utrustning, 
belysning etc. 

Total 

Direktel 121,92 77,56 199,48 

Vattenburet med CHP 160,49 77,61 238,10 

Vattenburet med 
bergvärmepump 

69,49 77,98 147,47 
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Figur 37. Energianvändning per värmesystem 
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5.2 Elproduktion 
I Figur 38 presenteras den totala produktionen av el under de tre simulerade åren. Här ses att hela 46 
procent av all producerad el sker med hjälp av PV. Vindkraft producerar näst mest med 33 procent, 
och CHP minst med 21 procent. En mer detaljerad bild av energiproduktionen från de undersökta 
energisystemen presenteras i Figur 39. Här ses att vid jämförelse av producerad el i förhållande till 
installerad kapacitet att vindkraften är betydligt mindre lönsam än både PV och CHP. Figur 40 visar 
månadsvis elproduktionen för CHP, PV och vindkraft under de tre simulerade åren. 

Figur 38. Total elproduktion från CHP, PV och vindkraft [MWh] 

Figur 39. Elproduktion per energisystem 

45 



Figur 40. Total elproduktion för CHP, PV och vindkraft 
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5.3 Systemkostnad och täckningsgrad 
Tabell 11 visar systemkostnader och täckningsgrader vid användandet av direktel som värmesystem. 
Här ses att den högsta täckningsgraden uppnås vid ett samfällt system bestående av PV, vindkraft 
och dieselgenerator. Täckningsgrad för detta system är 156 procent och uppnås vid den näst högsta 
systemkostnaden på cirka 2 866 000 SEK/år. Maximal täckningsgrad utan användandet av en 
dieselgenerator uppnås vid ett samfällt system bestående av PV och vindkraft samt detta system 
med batteri. Täckningsgraden i detta system är 74 procent och uppnås vid en systemkostnad från 1 
337 000 SEK/år till 1 636 000 SEK/år. Lägsta systemkostnaden uppnås vid det system som inte har 
någon egen elproduktion utan endast använder elnätet som energikälla. I detta fall uppnås noll 
procent i täckningsgrad till en årlig systemkostnad av cirka 649 000 SEK/år. Figur 41 visar hur 
kostnaderna för de olika systemkonfigurationerna är uppdelade vid självförsörjning med direktel som 
värmesystem. 

Tabell 11. Direktel, Självförsörjning 

Energisystem vid 
självförsörjning. 

Direktel 

Täckningsgrad [%] 
Systemkostnad 

[SEK/år] PV Vindkraft Batteri Diesel Inköpt el 

PV 44 - - - 94 702 201,63 

PV och batteri 40 - 4 - 91 1 001 069,97 

Vindkraft - 30 - - 85 1 286 573,81 

PV och vindkraft 44 30 - - 82 1 337 475,68 

PV, vindkraft och 
batteri 

42 28 4 - 79 1 636 280,86 

PV, vindkraft, batteri 
och dieselgenerator 

42 28 4 79 0 3 109 394,18 

PV, vindkraft och 
dieselgenerator 

44 30 - 82 0 2 866 302,85 

Inköpt el - - - - 100 649 908,51 

Figur 41. Kostnader vid självförsörjning med direktel 
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Sett ur Tabell 12 uppnås alltid en fullständig täckningsgrad i samtliga systemkonfigurationer. Här 
visas det tydligt att en ensamt arbetande dieselgenerator ger upphov till den lägsta systemkostnaden 
med värmesystem bestående av direktel. Högst täckningsgrad av förnyelsebara energikällor uppnås 
vid ett samfällt system bestående av PV, vindkraft, batteri och dieselgenerator. I detta system täcks 
det årliga elbehovet till 21 procent av förnyelsebara energikällor, dock till en systemkostnad nära 
950 000 SEK/år mer än vid en ensamt arbetande dieselgenerator. Figur 42 visar hur kostnaderna för 
de olika systemkonfigurationerna är uppdelade vid off-grid med direktel som värmesystem. 

Tabell 12. Direktel, Off-grid 

Energisystem vid off grid. 

Direktel 

Täckningsgrad [%] Systemkostnad 
[SEK/år] PV Vindkraft Batteri Diesel 

PV och dieselgenerator 6 - - 94 2 253 866,84 

PV, batterier och 
dieselgenerator 

5 - 4 91 
2 487 762,84 

PV, vindkraft och 
dieselgenerator 

5 13 - 82 
2 710 256,33 

PV, vindkraft, batteri och 
dieselgenerator 

4 13 4 79 
2 946 276,94 

Vindkraft och 
dieselgenerator 

- 15 - 85 
2 411 060,75 

Vindkraft, batteri och 
dieselgenerator 

- 15 2 83 
2 672 172,76 

Dieselgenerator - - - 100 1 999 497,00 

Figur 42. Kostnader vid off-grid med direktel 
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I Tabell 13 presenteras resultatet för täckningsgrader samt systemkostnader för det vattenburna 
värmesystemet med CHP vid självförsörjning. Högsta täckningsgrad för detta värmesystem uppnås 
vid samfällt system med CHP, PV, vindkraft, och dieselgenerator samt dessa med batteri. 
Täckningsgraden för dessa systemkonfigurationer är 184 procent, vilket ger en systemkostnad mellan 
3 247 000 SEK/år till 3 469 000 SEK/år. Täckningsgrader som överstiger 100 procent uppnås även av 
samfällt system med CHP, PV och vindkraft samt dessa i kombination med batteri. Denna 
systemkonfiguration uppnår 127 procent i täckningsgrad till en systemkostnad mellan 2 406 000 
SEK/år till 2 700 000 SEK/år. Att tillgodose det egna elbehovet med en dieselgenerator istället för 
uttag från elnätet medför därmed extra kostnader om cirka 800 000 SEK/år. Figur 43 visar hur 
kostnaderna för de olika systemkonfigurationerna är uppdelade vid självförsörjning med vattenburet 
värmesystem med CHP. 

Tabell 13. Vattenburet värmesystem med CHP, Självförsörjning 

Energisystem vid 
självförsörjning. 

Vattenburet värmesystem 
med CHP 

Täckningsgrad [%] 
Systemkostnad 

[SEK/år] CHP PV Vindkraft Batteri Diesel Inköpt el 

CHP 21 - - - - 82 1 610 919,26 

CHP och PV 21 63 - - - 78 1 732 118,20 

CHP, PV och batteri 20 59 - 5 - 73 2 026 814,09 

CHP och vindkraft 21 - 42 - - 68 2 283 035,78 

CHP, vindkraft och batteri 20 - 40 4 - 63 2 577 818,98 

CHP, PV och vindkraft 21 63 43 - - 64 2 406 801,56 

CHP, PV, vindkraft och 
batteri 

20 60 40 7 - 57 2 700 361,37 

CHP, PV, vindkraft, batteri 
och dieselgenerator 

20 60 40 7 57 - 3 469 397,12 

CHP, PV, vindkraft och 
dieselgenerator 

21 63 43 - 64 - 3 247 939,23 

Figur 43. Kostnader vid självförsörjning med vattenburet värmesystem med CHP 
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I Tabell 14 presenteras resultatet för de olika systemkonfigurationerna gällande täckningsgrader 
samt systemkostnader för vattenburet värmesystem med CHP vid off-grid. Här ses att den minst 
kostsamma systemkonfigurationen är det samfällda systemet med CHP och dieselgenerator. Högst 
täckningsgrad från förnyelsebara energikällor uppnås vid samfällt system bestående av CHP, PV, 
vindkraft, batteri och dieselgenerator. Denna höga täckningsgrad av förnyelsebara energikällor 
uppnås till en extra systemkostnad av cirka 1 000 000 SEK/år gentemot den minst kostsamma 
konfigurationen. Figur 44 visar hur kostnaderna för de olika systemkonfigurationerna är uppdelade 
vid off-grid med vattenburet värmesystem med CHP. 

Tabell 14. Vattenburet värmesystem med CHP, Off-grid 

Energisystem vid off-grid. 
Vattenburet värmesystem med 
CHP 

Täckningsgrad [%] Systemkostnad 
[SEK/år] CHP PV Vindkraft Batteri Diesel 

CHP och dieselgenerator 18 - - - 82 2 189 193,85 

CHP, batteri och 
dieselgenerator 18 - - 1 81 2 471 267,76 

CHP, PV och dieselgenerator 18 4 - - 78 2 487 099,56 

CHP, PV, batteri och 
dieselgenerator 18 4 - 5 73 2 730 364,80 

CHP, vindkraft och 
dieselgenerator 17 - 15 - 68 2 681 093,42 

CHP, vindkraft, batteri och 
dieselgenerator 17 - 15 5 63 2 927 131,03 

CHP, PV, vindkraft och 
dieselgenerator 17 4 15 - 64 2 992 834,95 

CHP, PV, vindkraft, batteri och 
dieselgenerator 17 4 15 7 57 

3 210 976,71 

Figur 44. Kostnader vid off-grid med vattenburet värmesystem med CHP 
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I Tabell 15 presenteras resultatet för det vattenburna värmesystemet med bergvärmepump vid 
självförsörjning. Här presenteras täckningsgrader och systemkostnader för samtliga undersökta 
systemkonfigurationer. Här ses att den högsta täckningsgraden uppnås vid ett samfällt system 
bestående av PV, vindkraft och dieselgenerator. Vid denna systemkonfiguration uppnås en 
täckningsgrad av 174 procent, vilket ger en systemkostnad på 2 810 000 SEK/år. Det minst 
kostsamma systemalternativet som uppnår en fullständig täckningsgrad om 100 procent är det 
samfällda systemet med PV, vindkraft och batteri. Detta system har en systemkostnad på cirka 
800 000 SEK/år mindre än det system med högst täckningsgrad. Figur 45 visar hur kostnaderna för de 
olika systemkonfigurationerna är uppdelade vid självförsörjning med vattenburet värmesystem med 
bergvärmepump. 

Tabell 15. Vattenburet värmesystem med bergvärmepump, Självförsörjning 

Energisystem vid 
självförsörjning. 
Vattenburet värmesystem 
med bergvärmepump 

Täckningsgrad [%] 
Systemkostnad 

[SEK/år] PV Vindkraft Batteri Diesel Inköpt el 

PV 59 - - - 91 1 056 146,78 

PV och batteri 53 - 6 - 85 1 355 332,69 

Vindkraft - 40 - - 79 1 640 313,05 

PV, vindkraft 59 40 - - 75 1 691 230,46 

PV, vindkraft och batteri 56 38 6 - 70 1 990 252,98 

PV, vindkraft batteri och 
dieselgenerator 56 38 6 70 - 3 046 969,34 

PV, vindkraft och 
dieselgenerator 59 40 - 75 - 2 810 122,68 

Inköpt el - - - - 100 1 003 407,95 

Figur 45. Kostnader vid självförsörjning med vattenburet värmesystem med bergvärme 
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I Tabell 16 presenteras resultatet för det vattenburna värmesystemet med bergvärmepump vid off-
gid. Här presenteras täckningsgrader och systemkostnader för samtliga undersökta 
systemkonfigurationer. Den lägsta systemkostnaden uppnås vid en ensamt arbetande 
dieselgenerator. Högst täckningsgrad från förnyelsebara energikällor uppnås vid ett samfällt system 
bestående av PV, vindkraft, batteri och dieselgenerator. I denna systemkonfiguration täcks 30 
procent av det årliga elbehovet av dessa förnyelsebara energisystem. Figur 46 visar hur kostnaderna 
för de olika systemkonfigurationerna är uppdelade vid off-grid med vattenburet värmesystem med 
bergvärmepump. 

Tabell 16. Vattenburet värmesystem med bergvärmepump, Off-grid 

Energisystem vid off-grid. 
Vattenburet värmesystem 
med bergvärme 

Täckningsgrad [%] 
Systemkostnad 

[SEK/år] PV Vindkraft Batteri Diesel 

PV och dieselgenerator 9 - - 91 2 190 598,68 

PV, batterier och 
dieselgenerator 9 - 6 85 2 414 191,12 

PV, vindkraft och 
dieselgenerator 7 18 - 75 2 653 121,90 

PV, vindkraft, batteri och 
dieselgenerator 7 18 5 70 2 882 059,55 

Vindkraft och 
dieselgenerator - 21 - 79 2 354 427,04 

Vindkraft, batteri och 
dieselgenerator - 21 4 75 2 606 117,67 

Dieselgenerator - - - 100 1 950 589,50 

Figur 46. Kostnader vid off-grid med vattenburet värmesystem med bergvärme 
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6 Diskussion 
Detta kapitel behandlar diskussionsdelen av arbetet. Här analyseras och diskuteras de resultat som 
framkommit. Följande områden diskuteras i detta kapitel som är uppdelat i fyra delar: områdets 
värmesystem, elproduktion, systemkostnader och täckningsgrader samt modelleringen. 

6.1 Områdets värmesystem 
Energibehovet för området undersöktes för tre olika värmesystem: direktel, vattenburet 
värmesystem med CHP samt vattenburet värmesystem med bergvärme. Det framgår tydligt i Tabell 
10 att det mest energieffektiva värmesystemet är det vattenburna värmesystemet med bergvärme. 
Vid användandet av detta värmesystem görs en energibesparing på nästan 50 procent gällande 
uppvärmning gentemot värmesystem med direktel. Denna besparing är blygsamt beräknad och kan 
troligen i ett verkligt fall generera en mer betydande besparing än vad som presenteras i resultatet. 
Det vattenburna värmesystemet med CHP ses i Tabell 10 använda cirka 40 MWh/år mer än vid 
direktel vid uppvärmning. Att använda en mikrogasturbin för värme och elproduktion visar även sig 
medföra det största årliga energibehovet. Detta förklaras av verkningsgraden hos mikrogasturbinen. 
Av den inköpta energin blir 60 procent till värme och 30 procent till el i mikroturbinen. Detta medför 
en del förluster till systemet, vilka kan uppgå till 40 procent då inget elbehov eller möjlighet till 
batterilagring finns tillgängligt. Vid beräkningen av de andra värmesystemen har ingen verkningsgrad 
eller andra förluster tagits hänsyn till. 

6.2 Elproduktion 
För att besvara frågeställningen gällande självförsörjningsgrad och möjlighet för off-grid undersöktes 
potentiell elproduktion för fyra olika energisystem samt batterilagring. De undersökta systemen är 
PV, vindkraft, CHP, dieselgenerator och batteri. Elproduktionen för dessa system beskrivs i detta 
avsnitt. 

6.2.1 Solceller 
I Figur 39 ses att PV är det mest gynnsamma energisystemet då det har bäst förutsättningar att 
producera gentemot sin installerade effekt. Trots detta finns det en del baksidor med PV som är 
värda att lyfta. Negativt med solkraft är att elproduktionen sker under dagen då energibehovet oftast 
är litet. Finns ingen möjlighet till batterilagring eller försäljning av det producerade överskottet 
försvinner majoriteten av den producerade elen. En ytterligare negativ aspekt med solkraft är att 
produktionen är mest intensiv på sommarhalvåret och näst intill obefintlig under de mörka delarna 
av året. För i fall som för detta arbete när området är tänkt att ha sina besökare under vinterhalvåret 
är det ogynnsamt att välja en systemlösning med PV som inte har möjlighet att sälja sitt överskott. 
Sett ur Figur 39 sker den största överskottsproduktionen med solkraft. Stora lagringsmöjligheter kan 
fungera i teorin i syfte att uppnå en fullständig självförsörjningsgrad med PV. Dock är detta inte 
möjlig i praktiken då systemet blir mycket dyrt och oekonomiskt. Förutsatt att möjlighet till 
försäljning av överskottsel finns är PV ett bra alternativ för att nå en fullständig täckningsgrad. I detta 
arbete undersöktes endast produktionsmöjligheter från PV utifrån det tak hos respektive hus som 
hade mest fördelaktig orientering. Detta resulterade i att endast en liten yta av taket hos somliga hus 
täcktes av solpaneler. Utökas den installerade kapaciteten av PV genom att täcka ytterligare takdelar 
kan en högre täckningsgrad uppnås. 
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6.2.2 Vindkraft 
Potentialen för elproduktion med vindkraft är minde gynnsam än för PV. Det finns dock positiva 
aspekter med vindkraften där PV fallerar. Sett ur Figur 40 är vindkraftsproduktionen mer konstant 
under året än solkraften. Vindkraftsproduktionen blir i lägre grad påverkad av solens position än PV. 
Trots att solen gått ner på kvällen fortsätter det ofta att blåsa in på natten. Detta medför att en 
större andel av den producerade energin från vindkraften kan utnyttjas av de boende i området. 
Vindkraft är dock inte uppskattat av alla. I detta arbete har inte estetiska aspekter, buller eller 
reflektioner tagits hänsyn till. Vindkraft är mindre uppskattat av allmänheten på grund av dessa 
aspekter. Detta arbete undersöker ett fjällområde där naturupplevelse står högt i fokus. Det är därför 
troligt att klagomål gällande den estetiska inverkan från vindkraftverken kommer mottagas från både 
gäster och grannar i närområdet. Att finna platser med gynnsamma vindförhållanden är viktigt för att 
säkerställa en bra produktion från ett vindkraftverk. Viktigt är även placeringen av verket, vilket kan 
ha stor betydelse. Vindkraftverk är känsliga för turbulens och bör därmed inte placeras nära hinder, 
som vegetation eller bebyggelse. Vindkraftverken bör inte placeras för nära varandra då det finns 
möjlighet att ett verk skymmer vinden för de andra. I detta arbete har ingen hänsyn tagits till möjliga 
hinder som kan påverka vindkraftsproduktionen. Vinddata för simulering av vindkraftsproduktion 
kommer från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och är uppskattad genom 
interpolerade värden mellan mätstationer i landet för att erhålla data för orten. Vindhastigheter kan 
variera i stor grad beroende på intilliggande terräng. Ingen vetskap finns om terrängen vid området. 
Detta kan innebära att använd vinddata inte är representativ för området. Rekommenderat är att 
upprätta egna mätstationer som kan kartlägga vindhastigheter för området. Därigenom kan en 
rättvis bild av vindkraftens potential ges. 

6.2.3 CHP-mikrogasturbin 
Elproduktionen från CHP ses i Figur 38 som det system som producerar minst under de tre 
simulerade åren. Trots den låga produktionen är detta system mer gynnsamt än vindkraft sett till 
genererad el i förhållande till installerad effekt, vilket ses i Figur 39. Elproduktionen från CHP sker 
endast i samband med att värmebehovet ska tillgodoses. Detta medför låga förluster från 
elproduktionen i form av överskottsproduktion, förutsatt att ingen batterilagring eller möjlighet till 
försäljning av överskottsel finns. Detta förklaras av att det oftast finns ett elbehov samtidigt som ett 
värmebehov uppstår. Sett ur Figur 39 uppstår minst överskottsproduktion med detta system.  

6.2.4 Dieselgenerator 
Dieselgeneratorn är modellerad som ett reservsystem när denna är i kombination med annat system 
för elproduktion. Diselgeneratorn är modellerad att alltid förse elbehovet från området med den el 
som krävs för stunden. Det uppstår således inte någon överskottsproduktion av el från detta system. 
Förluster i samband med elproduktion från dieselgeneratorn antas vara medräknade i den angivna 
bränsleförbrukningen. Bränsleförbrukningen antas konstant vid varierande laster, vilket är en 
förenkling då bränsleförbrukningen i ett verkligt fall varierar vid olika laster. Denna förenkling 
gjordes till följd av den begränsade tidsramen för detta arbete varav tid inte fanns att undersöka 
denna variation närmare. Detta medför i ett verkligt fall en differens i kostnader relaterade till 
användningen av dieselgenerator. 
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6.3 Systemkostnader och täckningsgrader 
För att erhålla underlag varvid en jämförelse av de olika systemen kunde göras insamlades data 
gällande kostnader, subventioner och skatter. Dessa data ligger som grund till uppskattningen av de 
presenterade systemkostnaderna. 

6.3.1 Direktel 
Värmesystem med direktel ger upphov till det högsta årliga elbehovet av de tre undersökta 
värmesystemen. Detta medför att täckningsgraderna för de olika energisystemen således blir dem 
lägsta. Värmesystem med direktel medför de lägsta systemkostnaderna. Detta till följd av att 
nätansluten anläggning uppfyller kravet för att erhålla elcertifikat från den egna elproduktionen samt 
erhåller skattereduktion från denna produktion. Investeringskostnaderna för detta värmesystem blir 
låga, då inget annat värmesystem än det befintliga för utgångsläget behöver installeras. 

6.3.2 CHP-mikrogasturbin 
Ett vattenburet värmesystem med CHP ger upphov till de högsta täckningsgraderna oberoende vid 
självförsörjning eller off-grid. Detta är till stor del tack vare det låga elbehovet som uppstår i området 
då majoriteten av energin för uppvärmning tillgodoses genom förbränning av naturgas. Ytterligare 
medför elgeneration i samband med värmeproduktion låga förluster i form av överskottsproduktion, 
vilket bidrar till de höga täckningsgraderna. De årliga systemkostnaderna bir dem högsta av de tre 
värmesystemen. CHP-systemet medför en hög investeringskostnad samt på grund av låg 
värmeverkningsgrad ökar det årliga energibehovet, vilket medför ökade driftkostnader. Vidare faller 
naturgas ej in i kategorin förnyelsebara energikällor. Detta medför att anläggningen ej godkänns för 
att erhålla elcertifikat samt att ingen skattereduktion för mikroproduktion godkänns. 

6.3.3 Bergvärmepump 
Användandet av vattenburet värmesystem med bergvärmepump ses enligt Tabell 10 medföra det 
lägsta årliga energibehovet. Det årliga elbehovet minskar med cirka 50 MWh gentemot direktel, 
vilket är ett resultat av bergvärmepumpens blygsamma årsvärmefaktor. Denna reducering medför 
att täckningsgraderna för de olika energisystemen blir högre än vid användandet av direktel. 
Användandet av bergvärmepump ger således de näst högsta täckningsgraderna av de tre 
värmesystemen. Systemkostnaderna för detta värmesystem är mer kostsamma än för direktel men 
billigare än systemkostnaderna för vattenburet värmesystem med CHP. Detta förklaras av den lägre 
investeringskostnaden gentemot mikrogasturbinen samt med detta system godkänns anläggningen 
för erhållande av elcertifikat samt skattereduktion av den producerade elen. 

6.3.4 Solceller 
PV är den minst kostsamma tekniken av de förnyelsebara energisystemen. Ett statligt stöd om 30 
procent av investeringskostnaden kan även ges till företag. Detta medför låga systemkostnader till 
ett gynnsamt elproduktionssystem. Vid nätanslutet område ger PV upphov till de högsta 
täckningsgraderna av de förnyelsebara energisystemen, oberoende av vilket värmesystem det 
kombineras med. Täckningsgrader för PV vid ett nätanslutet område varierar mellan 40 procent vid 
värmesystem med direktel till 63 procent för vattenburet värmesystem med CHP. Täckningsgrader 
för PV vid ett off-grid område är dessvärre mycket lågt. Högsta uppnådda täckningsgrad för PV är 9 
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procent och uppnås med ett vattenburet värmesystem med bergvärmepump. Lägsta täckningsgrad 
uppnås vid både vattenburet värmesystem med CHP samt direktel, där endast 4 procent uppnås. 
Detta ligger till följd av att PV producerar som bäst under sommarhalvåret samt under dagen när 
elbehovet från området är näst intill obefintligt. Detta medför att majoriteten av den producerade 
elen går till spillo, varvid täckningsgraden blir låg.  

Vid närmare granskning av Tabell 11 ses att systemkostnaden för ett värmesystem med direktel med 
PV endast kostar cirka 50 000 SEK/år mer än det system utan egen elproduktion. Nätanslutet område 
med system bestående av PV ger 44 procent i täckningsgrad. Att utöka kapaciteten med en faktor 
2,27 av PV kan resultera i en kostnadsökning av cirka 64 000 SEK/år, vilket ger en total systemkostnad 
av cirka 764 000 SEK/år varav en fullständig i täckningsgrad kan uppnås. Detta alternativ med direktel 
som värmesystem kan troligen vara det mest ekonomiska systemet vid önskan om att uppnå 
fullständig täckningsgrad till lägsta systemkostnad. 

Sett ut Tabell 13 vid vattenburet värmesystem med CHP kan en liknande observation av PV göras. 
Med detta värmesystem är skillnaden i systemkostnad för endast CHP gentemot samfällt system med 
CHP och PV cirka 120 000 SEK/år. Att öka kapaciteten av PV med en tredjedel kan medföra en 
täckningsgrad på 105 procent. Detta medför en ökad systemkostnad på cirka 40 000 SEK/år, vilket 
ger en total systemkostnad på 1 800 000 SEK/år. Detta är troligen det mest ekonomiska alternativet 
för att uppnå en fullständig täckningsgrad med vattenburet värmesystem med CHP. 

Det mest intressanta i Tabell 15 är skillnaden i kostnad mellan att endast köpa in el och systemet 
med ensamstående PV. Resultatet visar på en extra systemkostnad om cirka 50 000 SEK/år vid 
implementering av detta PV-system. Att utöka kapaciteten för PV med cirka 70 procent kan medföra 
att fullständig täckningsgrad uppnås. Detta skulle ge en extra systemkostnad om 35 000 SEK/år och 
en total systemkostnad om cirka 1 090 000SEK/år. För ett nätanslutet område med vattenburet 
värmesystem med bergvärmepump är detta troligen det mest ekonomiska alternativet för att uppnå 
en fullständig täckningsgrad. 

Vid jämförelse av kostnadsskillnader för PV mellan de olika värmesystemen vid nätanslutet område 
ses att ett tillägg av ett PV-system kostar cirka 50 000 SEK/år för både vattenburet värmesystem med 
bergvärmepump samt direktel. För vattenburet värmesystem med CHP blir den extra kostnaden cirka 
120 000 SEK/år. Denna höjda systemkostnad beror på att området blir mindre energieffektivt samt 
att produktionsanläggningen inte blir godkänd för varken elcertifikat eller skattereduktion för 
mikroproduktion av förnybar el. 

Vid off-grid kostar ett tillägg av ett PV-system cirka 250 000 SEK/år för både vattenburet 
värmesystem med bergvärmepump samt för direktel. Samma tillägg av PV kostar närmare 300 000 
SEK/år vid användandet av vattenburet värmesystem med CHP. Denna kostnadsskillnad beror på att 
det årliga energibehovet är större för detta värmesystem varvid ytterligare kostnader tillkommer från 
energiskatt samt underhålls- och driftkostnader. Ett ytterligare skäl att detta tillägg av PV vid off-grid 
medför högre årliga systemkostnader beror på ett högre pris på moduler för off-grid applikation samt 
att inget statligt investeringsstöd kan ges för PV. Detta stöd godkänns endast för nätanslutet PV-
system. Då området ej är anslutet till elnätet kan varken nätnytta, eller överskottsförsäljning 
möjliggöras. Elcertifikat samt skattereduktion för mikroproduktion är stöd endast tillgängliga för 
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nätanslutna fastigheter. Då området inte är anslutet till elnätet bortfaller intäkter som annars 
reducerar systemkostnaderna. 

6.3.5 Vindkraft 
Sett ur Figur 39 är vindkraften den minst lönsamma tekniken med avseende på elproduktion i 
förhållande till installerad effekt. Tydligt är att vindförhållandena inte är optimala för orten för 
användning av vindkraft. En positiv aspekt med vindkraft är dock att elproduktionen sker 
förhållandevis jämt under dygnet till skillnad från PV. Detta medför att täckningsgraderna för 
vindkraften blir högre än för PV när området är off-grid. Då området ej är anslutet till elnätet kan 
täckningsgrader om 13 till 21 procent uppnås, varvid den lägsta graden inträffar vid värmesystem 
med direktel och den hösta täckningsgraden vid ett vattenburet värmesystem med bergvärmepump. 
Detta är 9 respektive 12 procentenheter bättre än för den lägsta respektive högsta täckningsgraden 
för PV då området är off-grid. När området är anslutet till elnätet uppnås täckningsgrader som lägst 
till 28 procent vid värmesystem med direktel. Högsta täckningsgrad inträffar vid vattenburet 
värmesystem med bergvärmepump där 40 procent uppnås. Detta är 12 respektive 23 
procentenheter lägre än för den lägsta respektive högsta täckningsgraden för PV då området är 
nätanslutet. 

Vid närmare granskning av Tabell 11 ses att installation av vindkraft medför ytterligare 
systemkostnader om cirka 630 000 SEK/år för värmesystem med direktel vid nätanslutet område. 
Denna ytterligare kostnad medför täckningsgrader om 28 till 30 procentenheter beroende på 
systemkonfiguration. Denna kostnad är nästan 13 gånger så hög som att installera PV, men uppnår 
10 till 16 procentenheter lägre täckningsgrader än PV-systemet.  

För nätanslutet område med vattenburet värmesystem med CHP ses ur Tabell 13 att installation av 
vindkraft medför ytterligare systemkostnader om cirka 670 000 SEK/år. Denna investering medför 
ytterligare täckningsgrader om 40 till 43 procentenheter. 

Ur Tabell 15 kan ses att för nätanslutet område med vattenburet värmesystem med bergvärmepump 
medför installation av vindkraft extra systemkostnader om cirka 640 000 SEK/år. För detta 
värmesystem medför denna installation ytterligare täckningsgrader om 38 till 40 procentenheter. 

De stora skillnaderna i systemkostnader mellan vindkraft och PV vid nätanslutet område beror till 
stor del på den högre investeringskostnaden för vindkraften. Denna prisskillnad ökar även då 
vindkraften inte ges investeringsstöd till skillnad från PV. 

För område off-grid med värmesystem med direktel kan ses i Tabell 12 att införande av vindkraft 
medför ytterligare systemkostnader om cirka 410 000 SEK/år. Denna investering medför 
täckningsgrader om 13 till 15 procentenheter. 

Ur Tabell 16 ses att den högsta täckningsgraden för vindkraft vid område off-grid uppnås vid 
vattenburet värmesystem med bergvärmepump. Här nås 18 till 21 procent, varav denna installation 
höjer systemkostnaden med cirka 400 000 SEK/år. 

Ur Tabell 14 ses att införandet av vindkraft till område off-grid med vattenburet värmesystem med 
CHP skapar en extra systemkostnad om cirka 490 000 SEK/år. Detta skapar täckningsgrader om 15 
procent. Att denna systemkostnad blir nästan 80 000 till 90 000 SEK/år högre än vid de andra 
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värmesystemen beror på att anläggningen blir mindre energieffektiv med detta värmesystem, varvid 
högre drift- och underhållskostnader tillkommer. 

Den installerade effekten av vindkraft för detta område anses redan fullt utnyttjad. Den undersökta 
kapaciteten i detta arbete är troligen redan allt för omfattande. Därefter har ingen vidare analys 
genomförts angående utökad kapacitet för att uppnå fullständig täckningsgrad med detta 
energisystem. 

6.3.6 Batteri 
Sett från resultaten är det svårt att försvara användandet av energilagring i detta arbete. 
Energilagring medför endast blygsamma täckningsgrader. Ur Tabell 11 till Tabell 16 ses att 
användning av lagringsmöjligheter medför täckningsgrader om 1 till 7 procentenheter. Energilagring 
är mest användbart vid vattenburet värmesystem med CHP både som nätanslutet område och off-
grid i kombination med PV, vindkraft, batteri samt dessa med dieselgenerator. Stor elproduktion 
möjliggör större utnyttjande av kapaciteten hos batterilagringen. Inte helt överraskande uppstår de 
lägsta täckningsgraderna från batterilagring vid område off-grid med vattenburet värmesystem med 
CHP, batteri och dieselgenerator. CHP producerar endast en liten del överproduktion som kan 
utnyttjas av batterilagringen, därav den låga täckningsgraden. Vid införande av batterilagring uppstår 
extra systemkostnader om cirka 240 000 till 300 000 SEK/år vid nätanslutet område för samtliga 
värmesystem. För område off-grid medför användandet av batterilagring ytterligare systemkostnader 
om 220 000 till 280 000SEK/år för samtliga system. De lägre systemkostnaderna uppstår i samband 
med hög täckningsgrad från batterilagringen. Detta förklaras av att när batterilagringen utnyttjas 
minskar användningen av dieselgeneratorn, vilket medför lägre driftkostnader. De högre 
systemkostnaderna uppstår således av låga täckningsgrader av batterilagringen.  

Den sammantagna bilden av batterilagring i detta arbete påvisar att användandet inte har någon 
markant inverkan på täckningsgraderna. Att lagra det överskott som produceras medför inte lägre 
kostnader än att låta dumpa överskottselen. Därav ifrågasätts batterilagringens syfte. Hade däremot 
batterierna dimensionerats och styrts att endast tillgodose topplasterna för området, kunde 
huvudsäkring för nätanslutningen sänkts varav elnätsrelaterade kostnader minskat som följd. 

6.3.7 Dieselgenerator 
Användandet av dieselgenerator vid område off-grid är en absolut nödvändighet då de andra 
systemen ger upphov till intermittent elproduktion. Skillnaden i systemkostnader mellan ett 
nätanslutet område utan egen elproduktion och ett område off-grid med enbart dieselgenerator är 
cirka 580 000 till 1 350 000 SEK/år. Systemkostnaden i detta fall är direkt kopplad till den årliga 
elförbrukningen. Den lägre systemkostnaden uppstår vid vattenburet värmesystem med CHP, vilket 
är det värmesystem som har det lägsta elbehovet. Den högsta systemkostnaden uppkommer vid 
värmesystem med direktel.  

En ensamt arbetande dieselgenerator är det minst kostsamma energisystemet för elproduktion av de 
undersökta. Detta kan förklaras av dieselgeneratorns låga investeringskostnad gentemot de andra 
energisystemen. Diselgeneratorn har höga drift- och underhållskostnader men detta blir ingen 
betydande faktor under systemets livslängd, varav detta system blir det minst kostsamma 
alternativet. Incitament för off-grid och användandet av dieselgenerator skapar dock en del frågor. 
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Till följd av dieselgeneratorn kommer ökade koldioxidutsläpp samt buller från generatorn uppstå. 
Besökare lockade av ett område off-grid kommer troligen ifrågasätta valet av förbränning av fossila 
bränslen när anslutning till elnätet är en klar möjlighet. Sett ur resultaten är elnätsanslutet område 
mindre kostsamt än off-grid. Vad blir incitamentet att investera i ett område off-grid när den egna 
elproduktionen skapar större klimatpåverkan än vanlig el? 

Sammanfattningsvis anses användandet av PV som det mest gynnsamma energisystemet för 
elproduktion vid nätanslutet område. Oberoende av vilket värmesystem som används i området 
medför PV höga täckningsgrader och de lägsta systemkostnaderna för egen elproduktion. För 
område off-gid påvisar resultaten att ett vattenburet värmesystem med bergvärmepump driven av 
en dieselgenerator är det mest lämpliga alternativet. I detta fall återkommer frågan hur intressenter 
och de boende på området kommer ställa sig till frågan om användandet av fossila bränslen. 

6.4 Modellering 
Ett komplicerat moment i detta arbete var modelleringen av området. De indata som användes vid 
konstruktionen av den använda modellen diskuteras i detta kapitel. 

6.4.1 Beläggningsgrad 
För att skapa ett underlag för energibehovet för området användes publikationen ”Brukarindata för 
energiberäkningar i bostäder” av SVEBY (SVEBY, 2009). Här anges schablonsvärden för olika typer av 
energianvändning i bostäder. Det komplicerade med att beräkna energibehovet i området var att 
uppskatta vilken beläggningsgrad som dessa bostäder kommer att ha i framtiden. Att utgå från 
vanligt boende vore felaktigt då området är tänkt för rekreationsändamål. Resonemanget gällande 
beläggningsgrad var följande: I bästa fall besöker de boende på området husen i samma grad som de 
stugor och lägenheter som hyrs ut av Skistar. Ambitionsnivåerna för området är höga varav det 
ansågs felaktigt att beräkna energibehovet från en lägre beläggningsgrad än den presenterad av 
Skistar. Användandet av en hög beläggningsgrad görs för att inte underdimensionera värme- och 
energisystem för elproduktion varav kostnader och täckningsgrader skulle bli felaktiga. 
Beläggningsgraderna för området väntas inte initialt uppnå till samma nivåer som för Skistar men det 
anses troligt i ett längre perspektiv. 

6.4.2 Solceller 
En fråga som diskuterades vid modelleringen av solceller var hur smuts och snö kunde påverka 
solelsproduktionen. Området är beläget i norra Sverige och kommer onekligen att utsättas för 
betydande mängder snö. Kontakt togs med återförsäljare av solpaneler och frågan lyftes. Svaret som 
gavs var att det råder få soltimmar under den period som snö kan förväntas i dessa delar av Sverige. 
Vidare är det vanligt att vind och regn tar hand om snö respektive smuts som annars kan påverka 
produktionen, varvid det inte finns något väsentligt underhållsbehov av solpanelerna. Detta 
påstående styrktes med en simulering av solelsproduktionen under vintermånaderna november till 
mars. Resultatet påvisade en låg produktion som inte skulle utgöra någon betydande inverkan på 
arbetet i det fall att den uteblev på grund av snö. Därav togs ingen hänsyn till smuts eller snö vid 
simulering av solelsproduktion i detta arbete. 

59 



6.4.3 Batteri 
Batterikapaciteten varierades flertalet gånger under arbetes gång för att undersöka vilken kapacitet 
som var mest optimal för de olika systemkonfigurationerna. Det framkom snabbt att användning av 
batterier endast medförde markant ökade kostnader. Slutligen avgränsades batterikapaciteten till ett 
batteri per fastighetsbeteckning, vilket resulterade i 270 kWh. Om batterilagringen modellerats och 
dimensionerats för att endast täcka den toppeffekt som råder i området hade troligen resultatet för 
batterianvändning sett annorlunda ut. 

6.4.4 Systemkostnader 
Jämförelsen av systemkostnader mellan de olika värme- och energisystem för elproduktion ter sig 
troligen annorlunda i ett riktigt fall. Valet av kostnader gällande investering underhålls och 
driftkostnader är av stor betydelse för detta arbete och det var komplicerat att finna pålitlig 
information för svenska förhållanden för vissa system. Viktigt att understryka är att 
investeringskostnader för apparatur i direktelvärmesystemen samt vattenburet distributionssystem 
har inte tagits med i beräkningarna. Apparatur i direktelvärmesystemen faller inom utgångsläget som 
beskrivs i avgränsningar, varvid dessa kostnader ej är inkluderade. Avsaknaden av dessa kostnader 
kan ge upphov till att kostnadsdifferensen mellan de olika värmesystemen ter sig annorlunda i ett 
riktigt fall. 
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7 Slutsats 
I detta arbete undersöks för tre olika värmesystem vilket eller vilka energisystem för elproduktion 
som uppnår fullständig täckningsgrad samt bäst ekonomisk lämpar sig att försörja nämnda 
bostadsområde. Detta görs för både nätanslutet område samt off-grid.  

Genom analys av resultatet från de genomförda simuleringarna kan frågeställningarna för detta 
arbete besvaras. Resultatet från användandet av PV påvisar att denna teknik är den mest 
gynnsamma vid nätanslutet område. Oberoende av vilket värmesystem som används i området 
medför PV höga täckningsgrader och de lägsta systemkostnaderna vid egen elproduktion. 
Täckningsgrader om 44 procent uppnås vid värmesystem med direktel till en total systemkostnad av 
702 000 SEK/år. Genom att fördubbla kapaciteten för PV kan troligen en fullständig täckningsgrad 
uppnås, varav området blir helt självförsörjande. För ett värmesystem med direktel och PV där 
fullständig täckningsgrad uppnås blir systemkostnaderna cirka 764 000 SEK/år. Detta anses vara det 
bästa systemalternativet vid nätanslutet område.  

Vid område off-grid uppnås fullständig täckningsgrad i alla de undersökta fallen. Den lägsta 
systemkostnaden uppnås vid ett vattenburet värmesystem med bergvärmepump driven av en 
dieselgenerator. Systemkostnaden uppgår till 1 950 000 SEK/år. Detta anses vara det bästa 
systemalternativet vid off-grid. 
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8 Fortsatta studier 
Detta arbete ska ses som en förstudie av alternativ elförsörjning till det tänkta området. En rad 
förenklingar har gjorts för att påvisa vilken kombination av värme- och energisystem för elproduktion 
som är bäst lämpat för nätanslutet område samt off-grid. Författaren till arbetet anser att en utökad 
undersökning av solkraftspotentialen är av största intresse. Detta arbete undersökte endast 
potentialen för PV genom att placera solceller på en liten del av tillgängliga takyta. Vid fortsatta 
studier kan detta utökas till att undersöka potentialen från samtlig tillgänglig takyta på området. 
Vidare i denna undersökning bör en granskning av området göras för att identifiera hinder som 
påverkar solcellsproduktionen. För att säkerställa resultaten i detta arete bör en osäkerhetsanalys 
genomföras. En intressant variabel som bör undersökas är hur den simulerade perioden skiljer sig 
från ett normalår för orten och vad detta har för inverkan på resultatet. En ytterligare intressant 
aspekt vid fortsatta stuider kan vara att utreda vilken betydelse subventionerna för förnyelsebar el 
har på resultatet. 

I detta arbete är data angående vindhastigheter erhållet från SMHI. Dessa vindhastigheter är 
uppmätta på 10 m höjd över marken varav en uppskattning har gjorts av vindförhållandena kring 
vindturbinens höjd. För att göra en mer rättvis utvärdering av vindkraftens potential bör egna 
mätningar av vindförhållandena göras på området. Likaså i detta fall bör området granskas på plats 
för att identifiera hinder som kan påverka elproduktionen. 

En intressant fråga är om passivhuskonstruktion är ett måste för husen i området. Hur ändras 
förutsättningarna om husen konstrueras enligt Boverkets byggregler? Är det möjligt att uppnå 
fullständig täckningsgrad om husen konstrueras enligt sämre energiprestanda än den för passivhus? 

Vid fortsatta studier bör även kostnader för distributionsledningar för värme medtas i beräkningarna. 
Detta för att ge en mer rättvis bild av systemkostnaderna i de olika undersökta fallen .  
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