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Sammanfattning 
 

Denna energikartläggning syftar till att presentera förslag på passande ventilations- och 

uppvärmningslösning, samt att undersöka möjligheterna att installera en solcellsanläggning 

för en fastighet i Våxäng, Ljusdal. Fastigheten är en 30-tals stenvilla med krypgrund som ska 

totalrenoveras och byggas ut inklusive byte av fönster till 3-glasfönster, golven renoveras och 

ventilation skall installeras. Energikartläggningen avser fastighet i renoverat skick. Intill 

fastigheten finns byggnad med takyta i söderläge, lämplig för installation av solceller.  

Beräkningarna för energikartläggningen baseras på uppgifter om fastighetsdata, husritningar, 

samt uppgifter från fastighetsägare. Där fastighetsdata saknas har brukarindata används. 

Nuvärdesmetoden har använts för lönsamhetsberäkning av solcellsanläggning. Som metod för att 

avgöra en solcellsanläggnings lämplighet har även solcellssimuleringsprogrammet PVGis 

använts.  

Resultatet av energikartläggningen visar att värmepump tillsammans med frånluftsventilation i 

form av frånluftsmodul med värmeåtervinning är det lämpligaste och mest lönsamma 

alternativet. Detta jämfördes mot värmepump med FTX- ventilation, som energimässigt är 

likvärdigt, men ekonomiskt och installationsmässigt är dyrare.  

En solcellsanläggning kommer att ha en ungefärlig återbetalningstid på 20 år. Dess lönsamhet är 

beroende av elkostnader, subventioner, ränteläge, anläggnings- och installationskostnader.  

Fortsatt skulle det vara av intresse att undersöka en solcellsanläggnings eventuella lönsamhet om 

något år baserat på fastighetens verkliga elanvändning och då rådande kostnader, elpriser och 

subventioner. Det skulle även vara intressant att undersöka en solcellsanläggnings miljönytta, 

vilket inte behandlas i denna rapport då det ligger utanför energikartläggningens syfte.  
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Abstract 
 

This energy survey aims at presenting, on a property in Våxäng, Ljusdal, proposals for suitable 

ventilation and heating solutions, as well as investigating the possibilities of installing a 

photovoltaic system. 

The property is a 30th stone house with creep foundation, which will be completely renovated 

and expanded. All windows will be replaced with 3-glass windows, the floors will be renovated 

and ventilation to be installed. The energy survey relates to the property in a renovated state. 

Next to the property there is a building with south facing roof area, suitable for installation of 

solar panels. 

Calculations for energy mapping are based on property data, housing drawings, and data from 

property owners. Where property data is missing, input data has been used instead. Net present 

value calculation has been used to estimate the profitability of photovoltaic systems. As a 

method of determining the suitability of a photovoltaic system, PVGis photovoltaic simulation 

software has also been used. 

The result of the energy survey shows that the heat pump together with exhaust ventilation in the 

form of extract air module with heat recovery is the most appropriate and most profitable 

alternative. This was compared to heat pump with FTX- ventilation, which is energy equivalent, 

but economically and in terms of installation, it is more expensive. 

A solar cell facility will have an approximate repayment period of 20 years. Its profitability 

depends on electricity costs, subsidies, interest rates, establishment costs and installation costs. 

Still, it would be have interest to investigate the potential profitability of a photovoltaic system in 

years to come, based on the real power utilization of the property. As well as the current costs, 

electricity prices and subsidies. It would also be interesting to investigate the environmental 

benefits of a solar cell plant, which is not dealt within this report as it is outside the purpose of 

this energy survey. 
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Symbolförteckning 
 

Symbol Benämning Enhet 

A Area [m²] 

Atemp Area för byggnadens specifika energianvändning [kWh/m² och år] 

α Absorptionsfaktor [-] 

c Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

d Dimension [m] 

D Antal dagar [st] 

E Energi [J]= [W/s] 

F Volymflöde [m³/s] 

°h Gradtimmar [°Ch/år] 

i Kalkylränta [%] 

η Verkningsgrad [-] 

n Luftomsättning [oms/h] 

N Antal [st] 

NV Nuvärde [SEK] 

NVf Nuvärdesfaktor [-] 

λ Värmekonduktivitet [W/mK] 

P Effekt [W]= [J/s] 

Q Värmeenergi [J]= [1/3600Wh] 

q Luftflöde [l/s] 

R Värmemotstånd [m²K/W] 

T Temperatur [°C] 

t Tid [h] 

U Värmegenomgångskoefficient, U-värde [W/m²K] 

V Volym [m³] 

y År [år] 

μ Molnfaktor [-] 

γ Lägesfaktor [-] 

ρ Densitet [kg/m³] 

Ʃ Summa [-] 
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Ekvationsförteckning 
.  

Ekv nr Beskrivning Ekvation 

Ekv 1 Transmissionsförluster Qtranmission = U*A*°h 

Ekv 2 Värmegenomgångskoefficient  U = 1/ƩR 

Ekv 3 Värmemotstånd R = d/λ 

Ekv 4  Ventilationsförluster Qvent = (1-η)*F*ρ*ϲ*°h 

Ekv 5 Energiförlust/tillskott Q = P*t 

Ekv 6  Energitillskott solinstrålning Qsol = ƩGävle latitud 60°ϒ*α*μ*D*A 

Ekv 7 Nuvärdesfaktor NVf = (1-(1+i)^y) /i  

Ekv 8 Nuvärde NV = NVf*(besparat) belopp 
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Begreppsförklaringar 
 

Avluft Frånluft som bortförs från en byggnad benämns avluft (Warfvinge och Dahlblom, 

2011).   

 

Atemp Atemp, [kWh/år]. Atemp är en byggnads invändiga area som uppvärms mer än 10°C, 

och den area som en byggnads specifika energianvändning ska beräknas efter 

(Boverket, 2014). 

 

Energikartläggning 

Begreppet energikartläggning används vanligen inom verksamhetssammanhang. 

Begreppet går dock att applicera på vanlig bostadsfastighet. Energikartläggning 

avser kartläggning en byggnads energianvändning, energikostnader och 

åtgärds/förbättrings förslag (Energimyndigheten, 2017).  

 

Energiprestanda 

Detsamma som specifik energianvändning, se Specifik energianvändning nedan. 

Energiprestanda används vanligen inom ramarna för Lagen om Energideklaration 

och anger en byggnads energianvändning per kvadratmeter och år, [kWh/m², år], 

värmeåtervinning (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

 

Frånluft Luft som avlägsnas från rum via frånluftsdon benämns frånluft (Warfvinge och 

Dahlblom, 2011).  

 

Frånluftsventilation 

Luft som tillförs byggnaden via utomhusluftdon i fasad med hjälp av ett 

fläktsystem som skapar undertryck i byggnaden. Inomhusluft bortförs med hjälp av 

fläkt och avluftskanal. Frånluftsventilation kan ha värmeåtervinning (Warfvinge 

och Dahlblom, 2011). Frånluftsventilation med luftintag via fasaddon kan orsaka 

ljud och upplevt drag som försämrar vistelsemiljön (Elmroth, 2015). 

 

Frånluftsmodul 

Frånluftsventilation i form av frånluftsfläkt som monteras som tillsats till 

värmepump med värmeåtervinning av inomhusluft till inkommande köldmedium 

(NIBE, 2017).  

 

FTX- ventilation 

Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Ett luftbehandlingsaggregat 

värmer inkommande uteluft med avgående inomhusluft. Detta innebär att till- och 

frånluften behöver separata kanalsystem. Detta system ger en god kontrollerad till 

och frånförsel av luft. (Elmroth, 2015).  

 

Gradtimmar 

Gradtimmar är summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inomhusluft 

och utomhusluft under ett år (Warfvinge och Dahlblom, 2011).  
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Kallras Kallras uppstår när luft kyls ner av en kall yta och sjunker nedåt. Ju större kall yta 

som kyler ner luften desto större risk att de nedåtgående luftströmmarna upplevs 

som drag (Elmroth, 2015).  

 

Normalårstemperatur 

Utetemperaturens medianvärde under ett år. Olika värde för olika orter. (Warfvinge 

och Dahlblom, 2011). 

 

Specifik energianvändning 

En byggnads energianvändning per kvadratmeter och år, enhet: [kWh/m², år]. 

Används som jämförelsevärde för liknande byggnader. En byggnads specifika 

energianvändning får inte överstiga en viss nivå beroende på var byggnaden är 

belägen (Boverket, se energikrav, 2017). 

 

Tilluft Den utomhusluft som tillförs rummet via kanaler och/eller tilluftsdon benämns 

tilluft (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

 

Transmissionsförluster 

 Transmissionsförluster är den värmeenergi som transporteras ut genom en 

byggnads klimatskal när det är lägre temperatur utomhus än inomhus (Elmroth, 

2015). 

 

Uteluft  Den ventilationsluft som tillförs byggnaden utifrån benämns uteluft (Warfvinge 

och Dahlbom, 2011). 

 

Värmeåtervinning 

 Tillvaratagande av överskottsvärme såsom uppvärmd frånluft som kan användas 

som förvärmning i andra system. Värmeåtervinning innebär alltid ökad 

elanvändning jämfört med system utan, det innebär att elanvändningen vid 

värmeåtervinning skall räknas till fastighetsel medan värmebesparingen vid 

värmeåtervinningen skall räknas som minskat uppvärmningsbehov (Elmroth, 

2015). 
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1 Inledning 

 

1.1 Förord 
 

Utförare, Jonna Olsson, student på Energisystemingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Examinator, Hans Wigö, Högskolan i Gävle. 

Handledare, Roland Forsberg och Taghi Karimipanah, Högskolan i Gävle. 

Biträdande handledare, Magnus Mattsson, doktor i energisystem, Högskolan i Gävle. 

Fastighetsägare, Henrik och Ingela Nilsson Öst. 

 

1.2 Objektbeskrivning 
 

Objektet är en stenvilla byggd 1929, 1 ½ -plan, med en nuvarande boarea av 122m². Fastigheten 

har självdragsventilation/ saknar ventilation och uppvärmning sker med direktverkande el. 

Fasaden består av betonghålsten med spånfyllning och 2-glasfönster. Grunden är av 

konstruktionen krypgrund, träbjälklag med spånfyllning. Taket är av plåtsadeltak, isolerat med 

spån. 

Fastigheten skall genomgå grundlig renovering. Intilliggande garage skall rivas för att ge plats 

för utbyggnad av bostaden, beräknad boarea efter utbyggnation är 220 m². Det som åtgärdas är 

att alla golv byts ut, alla fönster byts ut till energiglasfönster, entrén blir inglasad och den 

nybyggda delen följer gällande byggnormer.  

 

Intill bostaden ligger fastigheter som skulle kunna vara lämpliga för installation av solceller. 

 

1.3 Förutsättningar 
 

Byggnaden är nedgången och omodern, därför skall den totalrenoveras. Vid uppbrytande av 

innergolv upptäcktes stora brister, avsaknad av isolering och springor rakt ut vilket gjorde att de 

valde att totalrenovera golven också. Av utseendemässiga skäl önskas golvvärme (Nilsson-Öst, 

2017). Renovering och isolering av golven är nödvändigt, eftersom fastigheten annars skulle få 

för höga transmissionsförluster nedåt krypgrunden. Fastighetsägarna byter ut fönster till 

energiglasfönster, då de befintliga är gamla och uppenbart slitna. Kallras från dåligt isolerande 

fönster är den huvudsakliga anledningen till att placera radiatorer under fönster (Elmroth, 2015). 

Med energiglasfönster mer eller mindre elimineras problemet med kallras och extra värmekälla 

under fönster är inte nödvändigt (Elmroth, 2015). Fastigheten måste förses med ett 

ventilationssystem då det saknas i nuläget. En byggnad ska vara så lufttät som möjligt och ha 

god luftomsättning, för att säkra god luftkvalité (Elmroth, 2015). 

Denna utredning kommer att grunda sig på fastighetens förutsättningar efter renovering. 
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1.4 Syfte 
 

Projektet innefattar att göra en energikartläggning av byggnaden utifrån hur den kommer att vara 

efter ombyggnad. Det huvudsakliga syftet är att presentera förslag på passande ventilations- och 

uppvärmningslösning, samt att undersöka lämpligheten att eventuellt installera en 

solcellsanläggning.  

 

Följande system undersöks.  

 Värmepump + FTX- ventilation 

 Värmepump + Frånluftsventilation med värmeåtervinning 

 Solcellsinstallation 

 

Energimässiga och ekonomiska aspekter av dessa kombinationer analyseras. 

 

Solcellsanläggningen kommer antas bli nätansluten.  

 

Avgränsning görs till de faktiska åtgärderna som vidtas, d.v.s. beräkningarna kommer att grundas 

på de faktiska byggnationerna. Här antas att jord eller sjö värmepump kommer att installeras 

oavsett val av ventilationssystem, därför behandlas inte det vidare. 

 

1.5 Förfarande 
 

Beräkningarna för detta arbete har genomförts med hjälp av byggnationsritningar, 

undersökningar på plats och uppgifter från fastighetsägarna. Energikartläggningen avser 

byggnadens energianvändning efter renovering. Eftersom fastigheten är ny för fastighetsägarna 

och totalrenoveras saknas därmed energianvändningsdata för tappvarmvatten- och 

hushållselsanvändning. I de fall där uppmätt användardata saknas används istället relevant 

brukarindata och småhusstatistik.  

Utifrån den grundläggande energikartläggningen testas olika utfall för respektive uppvärmnings- 

och ventilationssystem. Förutsättningarna för installation av solcellsanläggning undersöks. Som 

grund för denna undersökning används solcellssimuleringsprogrammet PVGis. Utifrån de olika 

utfallen presenteras den mest energieffektiva lösningen och den ekonomiskt mest försvarbara 

lösningen.  

 

Svagheter med denna metod är att stora delar baseras på brukarindata som kan skilja sig stort 

från verklig data. De antas ändå vara bästa metoden att använda för att komma så nära 

verkligheten som möjligt.  

Nuvärdesmetoden används för att avgöra de maximala investeringskostnaderna för att uppnå 

lönsamhet.  
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1.6  Litteraturstudie 
 

1.6.1 Värme och ventilation 

 

Byggnader står för ca 40 % av den totala energianvändningen i Europa och där den traditionella 

uppvärmningsmixen är gas, olja, fasta bränslen och el (Bayer P, Saner D, Bolay S, Rybach L, 

Blum P, 2012).  Det är därför relevant med energi-renovering av befintliga byggnader, 

tilläggsisolera, byta ut fossileldade uppvärmningsanläggningar, byta till ventilationssystem med 

värmeåtervinning m.m. (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, Holmberg 

S, 2016).  

 

Energirenovering avser åtgärder, installationstekniska och ombyggnationer som minskar 

energianvändningen i en fastighet (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, 

Holmberg S, 2016).  

 

Lufttätande renovering är en förutsättning för gott fungerande ventilationssystem och minskade 

transmissionsförluster (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, Holmberg 

S, 2016). Ett värmeåtervinnande ventilationssystem, så som FTX- ventilation och 

frånluftsventilation med värmeåtervinning, reducerar energianvändning men är inte alltid 

ekonomiskt försvarbart (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, Holmberg 

S, 2016). 

 

Installation av värmepump räknas som miljömässig förbättring då det ersätter direktverkande el 

och de traditionella uppvärmningsmetoderna, medan installation av värmepumps installation i 

nybyggnationer ses som undvikande av nya utsläpp av växthusgaser (Bayer P, Saner D, Bolay S, 

Rybach L, Blum P, 2012). 

 

1.6.2 Solceller: förutsättningar 

 

En ny solcellsanläggning i Sverige, per installerad 1 kW upptar ca 7 kvm och ger i snitt 950 

kWh/år (Energimyndigheten, 2015). Innan en solcellsanläggning installeras skall det kontrolleras 

ifall bygglov behövs, varje enskild kommun avgör detta (Energimyndigheten, 2015). 

 

Storleken på en solcellsanläggning bör anpassas efter fastighetens elanvändning under 

sommarhalvåret, eftersom solelöverskott vill undvikas av lönsamhetsskäl (Thygesen R och 

Karlsson B, 2013). Överskott eller överproduktion av solel, dvs. producerad el som fastigheten 

inte förbrukar, matas ut på elnätet och köps utav ett elhandelsbolag (Energimyndigheten, 2017). 

Vanligen är priset för uppköpt el av elhandelsbolag (överskottsel) detsamma som spotpriset 

vilket kan variera avsevärt från värdet på den inköpta elen (inköpt el från elhandelsbolag) 

(Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid M, 2017).  

 

Det är önskvärt att självanvändningen av egenproducerad solel ska vara så stor som möjligt. 

Timvis elanvändning uppmätt under ett år är vad som tar bäst hänsyn till årstidsvariationer i hur 

elen används (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015). Under elproduktionstimmarna 
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avgör familjers användning hur stor det som blir egenanvänd el och hur mycket som blir köpt el. 

Det är önskvärt att öka mängden egenanvänd el ur lastsynpunkt på elnätet och 

privatekonomisksynpunkt (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015). 

 

Solelproduktion kan ses som en besparing, köpt el från elbolag kostar ca 120 öre/kWh, medan el 

såld till elbolag ger ca 60 öre/kWh (Solvärme och solel, 2011). 

Priset för en komplett solcellsanläggning ligger vanligen mellan 15 – 25000 kr inkl. moms, per 

installerad kW (Svensk Solenergi, 2015).  

 

Ett bekymmer för småskalig solelproduktion är avsaknad av nettodebitering för producerad solel 

från elhandelsbolagen, överskottselen betalas lågt och därmed ligger anläggningens lönsamhet i 

den el som sparas med solcellsproducerad el (Thygersen R och Karlsson B, 2013). Skillnad i 

lönsamhet med direkt-debitering och dags- eller månadsvis nettodebitering är stor. En 3kW 

anläggning med 70° lutning och direkt-debitering har en elbesparing på ca 15 % medan samma 

anläggning med nettodebitering har en elbesparing på närmare 30 % (Thygersen R och Karlsson 

B, 2013). Varje anläggning har elmätare som mäter den producerade elen som direkt används, 

elen som matas ut på elnätet och elen som köps. Mätarnas kvalitét, konfiguration, installation 

och val av fas påverkar mätresultatet, och i sin tur påverkas också lönsamheten. (Gustafsson M, 

Karlsson B, Rönnelid M, 2017).  

 

En solcellsanläggnings lönsamhet är beroende av elhandelspriserna från elbolagen, samt rådande 

subventioner för egen producerad solel. Det förekommer att elhandelsbolag betalar för utmatad 

el högre än spotpris vilket gör det mer lönsamt att sälja sin el än att spara/ minska mängden köpt 

el, detta är troligen inte ihållande eftersom det i längden inte är lönsamt för elhandelsbolagen 

(Lingfors D, 2015). Brist på kontinuitet i lagar och subventioner skapar osäkerhet och är ett skäl 

till att det är svårt att satsa på investeringar i förnybar energi såsom solceller (O. Negro S, 

Alkemade F, P. Hekkert M, 2012). Det faktum att det finns många olika typer av subventioner 

där vissa går att kombinera och andra inte och att de över tid är föränderliga, samt att det medför 

administrativt arbete, gör lönsamhet svårbedömd samt att investeringsbenägenheten minskar 

(Palm, 2017). 

 

Regeringen avsätter sedan januari 2015 ett solcellsinvesteringsstöd på 20 % för privatpersoner 

(Energimyndigheten, 2017). Ett annat alternativ, som inte går att kombinera med 

investeringsstödet, är ROT-avdrag på installationsarbetet av anläggningen (Energimyndigheten, 

2017). Sedan januari 2015 ges en skattereduktion på 60 öre/kWh på egenproducerad el som 

matas in på elnätet, det gäller upp till ett maximalt belopp på 18000 kr (Skatteverket, 2017). En 

mikroproducent av förnyelsebar el har rätt till ersättning för den el som mattas ut på elnätet 

motsvarande den nätnytta det medför, d.v.s. värdet på minskningen av spänningsförluster på 

nätet (Ellag (1997:857), 2017). 

 

Globala målen har som mål att ersätta fossila energikällor som i nuläget står för 80 % av den 

globala energitillförseln, med förnyelsebar energi (B: globalamalen.se, 2018).  
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2 Metod 

 

I en energikartläggning inventeras en byggnads energianvändning och en energibalans kan 

presenteras. Byggnadens energianvändning avser den energi som under ett normalår tillförs en 

byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi (Elmroth, 2015). I 

energibalansen vägs den tillförda- och bortförda energin mot varandra och differensen 

däremellan kan ses som ofrivilliga ventilations- och transmissionsförluster. I detta fall då 

uppvärmningssystem saknas kan differensen ses som byggnadens uppvärmningsbehov.  Utifrån 

detta kan åtgärdsförslag tas fram för att minska energiförluster och förhoppningsvis minska 

driftskostnaderna. 

 

Energiförlusterna har beräknats på årsbasis och för att ge jämförbara värden med liknande 

byggnader, energiprestanda, till detta används klimatdata såsom normalårskorrigerade värden 

och ortens gradtimmar, °h, [°Ch] (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

 

Normalårskorrigeringen avser här gradtimmar framtaget med normalårstemperatur. 

Normalårstemperatur är utetemperaturens medianvärde för specifik ort under ett år. Gradtimmar 

är summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inomhusluften och utomhusluften 

(Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

 

Brukarindata används då användaruppgifter saknas. 

2.1 Beräkningar 
 

Följande kapitel innefattar beräkningsmetoderna som ligger till grund för energibalansen. 

Samtliga värden är normalårskorrigerade. Beräkningarna innefattar byggnadens energiförluster 

och energitillskott utifrån hur byggnaden kommer vara i renoverat skick. Renoveringen innebär 

att golven byts ut, alla fönster byts ut till energiglasfönster, entrén blir inglasad och den 

nybyggda delen följer gällande byggnormer. Utfallet av denna kartläggning ligger till grund för 

beräkning av värme- och ventilationslösningar.  

 

I kapitlet Resultat visas alternativa energilösningar för värme, ventilation och solel, samt kalkyler 

på dessa alternativ.  
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2.1.1 Transmissionsförluster 

 

Transmissionsförlusterna har beräknats enligt ekvation: 

 

Ekv 1. Transmission: Qtranmission = U*A*°h.  

 

För att ta fram U, värmegenomgångskoefficient, används Ekv 2. Värmegenomgångskoefficient 

U = 1/ƩR tillsammans med Ekv 3. Värmemotstånd R = d/λ (Sandin K, 2010).  

 

Värmemotståndet för konstruktionens insida och utsida, Rsi och Rse, har inkluderats i 

beräkningarna och använts förenklat i samråd med Roland Forsberg.  

U-värde har beräknats utifrån den planerade ombyggnationen enligt uppgifter från 

fastighetsägare. Spånisoleringen kan ha fått sämre isoleringsförmåga med åren, 

beräkningsmässigt har ingen hänsyn tagits till det.  

 

2.1.2 Ventilationsförluster 

 

Ventilationen är i nuläget obefintlig, vilket innebär att ventilationslösning behövs. 

Ventilationsbehovet för byggnaden har beräknats enligt bestämmelser i BBR med ett luftflöde på 

0,35 l/s, m² boarea (BBR 6:251, 2014). 

 

Ventilationsförlusterna har beräknats enligt  

 

Ekv 4. Ventilationsförluster: Qvent = (1-η)∙F*ρ*c*°h 

 

2.1.3 Tappvarmvattenförluster 

 

Tappvarmvattenförlusterna har beräknats enligt 

 

Ekv 5. Energiförlust/tillskott: Q = P*t och brukarindata (Sveby, 2012).  

 

2.1.4 Energiförluster från apparater 

 

Då fastigheten saknar relevant elanvändningsdata har hushållselen istället beräknats utifrån 

brukarindata (Sveby, 2012) och Ekv 5. Energiförlust/tillskott: Q = P*t.  

 

2.1.5 Internvärme från personer 

 

Tillgodoräknad energi från personer har beräknats enligt Ekv 5. Energiförlust/tillskott: Q = P*t 

och med hjälp av brukarindata (Sveby, 2012).  
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2.1.6 Internvärme från apparater och belysning 

 

Tillgodoräknad energi från apparater har beräknats enligt, 

 

Ekv Energiförlust/tillskott: Q = P*t  

 

Brukarindata för hushållsel har används (Sveby, 2012). I detta inkluderas internvärme från 

belysning. Internvärme från belysning uppskattas till 25 % av hushållselen för småhus (Sveby, 

2012). 

 

2.1.7 Internvärme från solinstrålning 

 

Solinstrålning ger energitillskott till byggnaden som är positivt under vinterhalvåret och orsakar 

oftast ett överskott under sommarhalvåret. Av denna orsak beräknas endast 

solinstrålningstillskottet mellan mitten av september till mitten av maj.  

Energitillskottet från solinstrålningen har beräknats för varje månad i respektive väderstreck.  

 

Respektive väderstreck har beräknats med ekvation:  

 

Ekv 6. Energitillskott solinstrålning: Qsol = ƩGävle latitud 60°ϒ*α*μ*D*A.  

 

2.1.8 Specifik energianvändning 

 

För att få ett jämförbart värde mot liknande byggnader beräknas byggnadens specifika 

energianvändning, vilket är energitillskottet per kvadratmeter och år [kWh/m2, år], (Boverket, 

2015).  

 

2.1.9 Energibalans 

 

I en energibalans viktas energiförlusterna och energitillskotten mot varandra. Vanligen ses 

differensen mellan tillskott och förlust som ofrivilliga ventilationsförluster, i form av otätheter i 

klimatskalet, vädring och liknande. I detta fall kan differensen ses som byggnadens 

uppvärmningsbehov.  

 

2.2 Test av olika energibesparande lösningar  
 

För att minska energianvändningen i fastigheten testas olika installationstekniska lösningar, här 

avses ventilations- och värmelösningar. Med kontrollerad ventilation förbättras inomhusklimatet 

genom att ny utomhusluft tillförs- och gammal förorenad/använd luft bortförs från byggnaden. 

Behaglig inomhustemperatur ges i sin tur med kontrollerad värmetillförsel (Elmroth, 2015).  

Beräkningarna för ventilationsförluster modifieras med data gällande kontrollerade 

ventilationssystem och alternativa lösningar presenteras. Det som testas är: till och 
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frånluftsvärmeväxlandeventilation, s.k. FTX- system med värmepump, samt värmepump i 

kombination med frånluftsmodul med värmeåtervinning. Detta kommer att påverka 

ventilationsförlusterna, uppvärmningsbehovet och därmed även fastighetens specifika 

energianvändning. Dessa alternativ ställs sedan mot varandra och ur ett energimässigt och 

ekonomiskt perspektiv går det att avgöra vilken av dem som är mest effektiv. Här antas att jord 

eller sjö värmepump kommer att installeras oavsett val av ventilationssystem, därför behandlas 

inte det vidare. 

 

Utöver detta testas förutsättningarna för installation av solceller.  

 

2.2.1 Ventilationsförluster FTX- ventilation 

 

FTX- ventilation, från- tillufts värmeventilationsväxlare, har separata rörsystem för inkommande 

och utgående luft som i aggregatet kan filtreras och värmas (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

Värmeåtervinningen bidrar med en energibesparing och bidrar till behaglig komforttemperatur. 

Då denna typ av system är eldrivna tillkommer en eldriftkostnad. Alla ventilations- och 

värmesystem som drivs med el räknas till fastighetens driftelanvändning (Energimyndigheten, 

2014). 

Uträkningarna baseras på FTX- aggregatet NIBE GV-HR110 (NIBE, 2017). 

Ventilationsförlusterna har beräknats enligt  

 

Ekv 4. Ventilationsförluster: Qvent = (1-η)∙F*ρ*c*°h.  

 

2.2.2 Energianvändning frånluftventilation + värmepump 

 

Här baseras beräkningarna på en kombination av frånluftsmodul NIBE FML30 och värmepump 

NIBE F1145. Frånluftsventilation innebär att luftintag sker via uteventiler i fasaden från sovrum, 

vardagsrum och liknande utrymmen. Luften bortförs mekaniskt via våtutrymmen. Med 

frånluftsmodul ansluten till värmepump, bortförs luften via ett kanalsystem där den rumsvarma 

frånluften förvärmer värmepumpens inkommande köldmedium vilket ökar värmefaktorn på 

värmepumpen (NIBE, 2017). Uträkningarna utgår från produktdata och uppgifter från leverantör.  

 

2.3 Solceller 
 

Intill fastigheten ligger en byggnad lämplig för solcellsinstallation, se bilaga nr 28 Karta 

fastighet, med 110 kvm tillgänglig takyta i söderläge. Anläggningen antas bli nätansluten. 

 

Här antas värden från brukarindata då faktiska användardata från fastighetsägare saknas. Detta 

ger en felmarginal. Brukarindata som ligger närmast elanvändningen från föregående boende har 

valts, här antas att energibeteendet följer med till den nya fastigheten.  
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2.4 Kalkyler enligt nuvärdesmetoden 
 

Samtliga kalkyler i denna rapport har beräknats enligt nuvärdesmetoden för att avgöra hur hög 

investeringskostnaden maximalt får bli innan investeringen blir olönsam (Den nya 

ekonomistyrningen, 2015). 

 

Ekv 8 NV = NVf*(besparat) belopp 

 

Där nuvärdesfaktorn ges enligt Ekv 7 

 

NVf = (1-(1+i)^y) /i. 
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3 Resultat och diskussion  

 

3.1 Resultat av energikartläggning 
 

3.1.1 Transmissionsförluster 

 

Förlusterna från transmission genom klimatskalet uppgår till 20864 kWh/år. 

 

Beräkningarna redovisas i bilaga nr 3 Beräkningar transmissionsförluster.  

 

3.1.2 Ventilationsförluster 

 

Ventilationsförlusterna är 11348 kWh/år.  
 

Beräkningarna redovisas i bilaga nr 4 Beräkningar ventilationsförluster. 

 

3.1.3 Tappvarmvattenförluster 

 

Förluster från tappvarmvatten beräknas uppskattningsvis till 4400 kWh/år. 

 

Beräkningarna redovisas i bilaga nr 5 Beräkningar tappvarmvatten. 

 

3.1.4 Energiförluster från apparater 

 

Förluster från apparater uppskattas till 1980 kWh/år. 

 

Beräkningar redovisas i bilaga nr 6 Beräkningar energiförluster från apparater. 

 

3.1.5 Internvärme från personer 

 

Tillgodoräknad energi uppskattas till 545 kWh/år. 

 

Beräkningar redovisas i bilaga nr 7 Beräkningar internvärme från personer. 

 

3.1.6 Internvärme från apparater och belysning 

 

Tillgodogjord energi från apparater och belysning uppskattas till 4620 kWh/år. 
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Beräkningar redovisas i bilaga nr 8 Beräkningar internvärme från apparater. Belysning 

inkluderas i beräkningarna och uppskattas till 25 % av hushållselen för småhus (Sveby, 2012). 

 

3.1.7 Internvärme från solinstrålning 

 

Tillgodogjord energi från solinstrålning är 6485 kWh/år. 

 

Totalsumman för varje väderstreck redovisas som den tillgodogjorda energin. Beräkningarna 

redovisas i bilaga nr 9 Beräkning solinstrålning. 

 

3.1.8 Energibalans 

 

De totala energiförlusterna uppgår till 38592 kWh/år. Energitillskottet uppgår till 11650 kWh/år.  

Differensen mellan förlusterna och tillskottet blir 26942 kWh/år. Se bilaga nr 10 Energibalans. 

 

3.1.9 Uppvärmningsbehov och Specifik energianvändning 

 

Denna fastighet har ett uppvärmningsbehov på 26900 kWh/år. Se bilaga nr 10 Energibalans. 

 

Specifik energianvändning för fastighet i renoverat skick: 122 kWh/m², år. 

 

Beräkningar redovisas i bilaga nr 11 Beräkning Specifik energianvändning.  

 

3.1.10 Ventilationsförluster FTX- ventilation 

 

Förlusterna med FTX- ventilationsaggregatet är 3405 kWh/år.  

 

Beräkningar redovisas i bilaga nr 12 Beräkningar ventilationsförluster FTX.  

 

3.1.11 Uppvärmningsbehov med FTX- ventilation 

 

Korrigering av ventilationsförlusterna ger ett nytt uppvärmningsbehov. 

 

Uppvärmningsbehov: 18999 kWh/år.  

 

Om värmebehovet täcks upp av en värmepump med ett COP 3 ger det en energianvändning på 

6333 kWh/år.  

 

Beräkningarna redovisas i bilaga nr 13 Beräkningar uppvärmningsbehov FTX-ventilation,  
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3.1.12 Energianvändning frånluftventilation + värmepump 

 

Energianvändningen blir 6365 kWh/år. 

 

Enligt leverantör återvinner FLM30 1 kW/drifttimme på värmepumpen, vilket vanligen uppgår 

till 3500 timmar per år för villor i motsvarande storlek (Pär Persson, HP Rör Ljusdal, 2017), se 

även bilaga nr 14 Frånluftsmodul NIBE FLM30 och bilaga nr 15 Effektöverföring till 

köldbärare. 

Enligt produktdata för värmepump F1145 kan värmefaktorn (COP) uppgå till 4,81 (NIBE, 2017), 

vilket skulle kunna spara ytligare energi. Här antas ändå COP 3 för värmepumpen. 

 

Beräkningarna redovisas i bilaga nr 16 Beräkningar värmepump och frånluftsmodul.  

 

3.1.13 Uppvärmningsbehov och specifik energianvändning FTX- ventilation + 

värmepump 

 

Uppvärmningsbehovet med ett FTX- system blev 18999 kWh/år.  

 

Den specifika energianvändningen blir således 86 kWh/år, m². 

 

Se bilaga nr 17 Beräkning specifik energianvändning FTX- ventilation + värmepump 

 

3.1.14 Uppvärmningsbehov och specifik energianvändning frånluftventilation + 

värmepump 

 

Uppvärmningsbehovet med frånluftsmodul i kombination med värmepump blev 19094 kWh/år.  

 

Den specifika energianvändningen blir 87 kWh/år, m². 

 

Se bilaga nr 17 Beräkning specifik energianvändning frånluftsventilation + värmepump. 

 

3.1.15 Byggnadens elanvändning  

 

Totala elanvändningen med FTX- system blir 9738 kWh/år. 

Totala elanvändningen med frånluftsmodul blir 6365 kWh/år.   

 

Kombinationerna är FTX- ventilation med värmepump eller frånluftsventilation med 

värmeåtervinning mot värmepump.  

Dessa två värme- och ventilationssystem, ger olika total elanvändning, vilket är relevant i val av 

system. 

 

Det är däremot mindre relevant för att avgöra storleksbehovet på en eventuell solcellsanläggning, 

eftersom dessa system används mer under vinterhalvåret och en solcellsanläggning producerar 
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främst el under sommaren. Här tas inte hushållselen med, eftersom den är oberoende av värme- 

och ventilationssystem.  

 

Beräkningar redovisas i bilaga nr 19 Beräkning byggnadens elanvändning. 

 

3.1.16 Kalkyl för FTX- ventilation + värmepump 

 

Eftersom installationskostnaderna för värmepump och FTX- ventilation är okänt har 

driftkostnaderna för denna systemkombination jämförts med endast eluppvärmning. 

 

Beräknad besparingen jämfört med direktverkande el: 20645 kr. 

 

Nuvärdesmetoden har använts för att avgöra hur hög investeringskostnaden maximalt får bli 

innan investeringen blir olönsam jämfört med direktverkande el (Den nya ekonomistyrningen, 

2015). 

 

Nuvärde VP+FTX: 200507 kr 

 

För samtliga beräkningar se bilaga nr 20 Kalkyl FTX- ventilation + värmepump och 

frånluftsventilation + värmepump. 

 

3.1.17 Kalkyl för frånluftsventilation + värmepump  

 

Eftersom installationskostnaderna för värmepump och frånluftsmodul är okänt har 

driftkostnaderna för denna systemkombination jämförts med endast eluppvärmning. 

 

Beräknad besparingen jämfört med direktverkande el: 24692 kr.  

 

Nuvärdesmetoden har använts för att avgöra hur hög investeringskostnaden maximalt får bli 

innan investeringen blir olönsam jämfört med direktverkande el (Den nya ekonomistyrningen, 

2015). 

 

Nuvärde VP+FLM: 239819 kr 

 

För samtliga beräkningar se bilaga nr 20 Kalkyl FTX- ventilation + värmepump och 

frånluftsventilation + värmepump. 
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3.2 Solceller i Våxäng 
 

Solinstrålningen i Ljusdal, där denna fastighet är belägen, är ca 950 kWh/m², se bilaga nr 33 

Solinstrålning SMHI. Denna fastighet saknar elanvändningsuppgifter, istället används 

brukarindata.  

Solcellsanläggningens storlek bör anpassas efter sommarperiodens elanvändning solinstrålningen 

är som störst (Molin A, Widén J, Stridh B, och Karlsson B, 2010).  

Detta har uppskattats till en genomsnittlig timanvändning på 764 W/h och under 

sommarperioden ca 2800 kWh, vilket ger en anläggning på ca 3kW, se bilaga nr 34 Storlek 

solcellsanläggning Våxäng. 

 

En felmarginal här kan vara en lägre elanvändning vilket kan tydliggöras om annan brukarindata 

används. Om boverkets brukarindata används ges ett beräknat elbehov på 1767 kWh/år och 

kräver en 2 kW solcellsanläggning, se bilaga nr 35 Storlek solcellsanläggning Våxäng om lägre 

elanvändning. 

De antagna värdena ovan med en anläggning på 3kW grundas på brukarindata från Sveby och 

har valts eftersom det ligger nära fastighetsägarnas nuvarande elanvändning.  

 

Dessa uppskattningar har används för att jämföra utfallet i solcellsdimensioneringsprogrammet 

PVGis. I PVGIs under ”PV estimation” matas anläggningens parametrar in, se bilaga nr 37 Om 

PVGis användning. Här jämförs utfallet mellan den normala instrålningsvinkeln 35°, se bilaga nr 

38 PV CALC 35 och den enligt programmet optimala infallsvinkeln 43°, se bilaga nr 39 PV 

CALC 43. 

 

Behovsberäkningen av elproduktionen är ca 2800 kWh/år. Solinstrålning vid 35° lutning på 

anläggningen ger en uppskattad elproduktion på 2530 kWh/år, se bilaga nr 38 PV CALC 35. 

Instrålning vid 43° lutning ger en uppskattad elproduktion på 2550 kWh/år, se bilaga nr 39 PV 

CALC 43. Detta visar att lutningen har betydelse för elproduktionen men skillnaden är 

marginell. Det påvisar även att en 3 kW anläggning täcker upp stor del av det beräknade 

elbehovet.  

 

Månads – solinstrålningen visar tydligt när instrålningen är som störst, nämligen mellan april och 

augusti då den ligger över 4 kWh/m2/dag, se bilaga 42 PVGis månad. Enligt figur nedan visas 

förväntat antal kWh/m2/dag som kan produceras per månad.  
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+  

Figur 1. Månadsvissolinstrålning   (Källa: PVGis monthly) 

 

I figur 1. Månadsvissolinstrålning, för: svart linje visar instrålning vid optimala vinkeln 43°, lila 

linje instrålningen vid 35°, röd linje markerar direkt solinstrålning. Här illustreras skillnaden 

mellan standardvinkeln på en anläggning och den optimala vinkeln inte är stor.  

Här syns tydligt att de flesta månaderna har låg elproduktion och eftersom överproducerad el 

betalas dåligt och nettodebitering saknas innebär det att överdimensionering av anläggning är 

onödigt (Thygersen R och Karlsson B, 2015). 
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Figur 2. Optimal infallsvinkel  (Källa: PVGis monthly) 

 

I grafen ovan, figur 2, visas den optimala vinkeln för anläggningen under året. Eftersom 

solinstrålningen är som störst under sommaren används den optimala lutningen för den perioden.  

 

Med PVGis: PV daily, kan genomsnittlig dygnssolinstrålning per timme uppskattas. 

Timvissolinstrålning tillsammans med timvis elanvändning, ger en tydlig bild av differensen 

mellan när el produceras och när el används, detta hushåll saknar däremot aktuell timvis 

elanvändningsdata.  

 

Solel produceras mitt på dagen då det är som mest soltimmar, se figur 4 och figur 5.  

Elanvändningen över dagen kan variera mycket och beror till stor del på de boendes vanor. 

Timvis mätning av energianvändningen är den bästa möjligheten att kartlägga 

energianvändnings-beteenden i hushåll, vanligen sker energikrävande aktiviteter som matlagning 

på morgon och kväll, energisnåla tider på dygnet är kväll då folk sover (Ellegård och Isaksson, 

2015). När el används är av relevans då energianvändningen i ett hushåll bör anpassas efter när 

solcellsanläggningen producerar el då egenproducerad solel bör användas direkt och ses som 

sparad köpt el (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015).  
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BFigur 4. Direkt solinstrålning/timme januari (Källa: PVGis daily) 

 

 
Figur 5. Direkt solinstrålning/timme juni (Källa: PVGis daily) 

 

I figur 4 respektive figur 5 visas timvis direkt solinstrålning för januari och juni.  

Skillnaderna mellan dessa månader får representera vinter- och sommarvariationerna. Den 

direkta solinstrålningen vid klar himmel är betydligt större i juni, 900 W/m2, jämfört med januari 
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som har en pik vid ca 500 W/m2. Utöver denna skillnad strålar solen mellan klockan 9:00 – 

15:00 i januari, medan i juni är den direkta solinstrålningen mellan klockan 5:00 – 19:00. För 

kompletta tabeller se bilaga nr 41 Timvissolinstrålning januari, respektive bilaga nr 42 

Timvissolinstrålning juni. Som det nämnts tidigare är egenanvändning av producerad el viktig. 

Dock kan matchningen mellan när el produceras och när den används vara dålig p.g.a. 

elanvändning under tider då ingen el produceras. Detta fungerar vanligen bättre i varmare klimat 

där kylbehov fins (Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid M, 2017). 

 

3.2.1 Kalkyl för solceller 

 

För en så korrekt kalkyl som möjligt krävs offerter från olika solcellsinstallatörer och 

fastighetens timmanvändning av el, vilket saknas. Nuvärdesmetoden är den mest relevanta då 

flertalet variabler är okända.  

 

Eftersom el-timvärden för fastigheten saknas utgår kalkylerna från den tidigare uppskattade 

elanvändningen under sommarperioden. 

Utav den beräknade produktionen på ca 2800 kWh kommer en del el att bestå i direktanvändning 

och spara köpt el, den andra delen kommer att bestå av såld el. 

 

Om kalkyl för solceller beräknas enligt nuvärdesmetoden påvisas vad den maximala 

investeringskostnaden får uppgå till för att vara lönsam (Den nya ekonomistyrningen, 2015). 

 

Här har två olika kalkylräntor testas vid olika livslängder på anläggningen. För samtliga 

beräkningar se bilaga nr 36 Kalkyl solceller nuvärdesmetoden 

 

Om kalkylränta 2,5 % vid 15 år får anläggningen maximalt kosta: 41600 kr.  

Om kalkylränta 2,5 % vid 20 år får anläggningen maximalt kosta: 52400 kr 

Om kalkylränta 2,5 % vid 30 år får anläggningen maximalt kosta: 70300 kr 

 

Om kalkylränta 6 % vid 15 år får anläggningen maximalt kosta: 32600 kr 

Om kalkylränta 6 % vid 20 år får anläggningen maximalt kosta: 38500 kr 

Om kalkylränta 6 % vid 30 år får anläggningen maximalt kosta: 46300 kr 

 

Jämförs nuvärdesmetoden för olika år med olika kalkylräntesatser så framgår det att räntan måste 

vara låg för att få snabb lönsamhet. 
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3.3 Sammanställning av energikartläggning 
 

Energikartläggningens syfte är att fastställa fastighetens värme- och ventilationsbehov, samt 

undersöka lönsamheten för installation av solcellsanläggning.  

Kartläggningen visade att fastighetens uppvärmningsbehov uppgår till ca 26900 kWh/år, med en 

specifik energianvändning på 122 kWh/m2, år. Utredning av andra system visar följande. 

 

Värmepump och FTX- ventilation:  

Uppvärmningsbehov: ca 19000 kWh/år  

Specifik energianvändning: 86 kWh/m2, år. 

 

Värmepump och frånluftsmodul:  

Uppvärmningsbehov: ca 19100 kWh/år  

Specifik energianvändning: 87 kWh/m2, år.  

 

Systemlösningen med FTX- ventilation har en marginellt lägre energianvändning än systemet 

med frånluftsventilation.  

Dessa system skiljer desto mer i drift – och installationskostnader.  

 

Driftel för FTX- system och värmepump är ca 9700 kWh/år  

Driftel för värmepump med frånluftsmodul är ca 6400 kWh/år.  

 

Husets ursprungliga värmesystem är direktverkande el, om dessa system jämförs mot det 

kommer driftkostnaderna att minska.  

 

FTX- system att vara 20600 kr billigare.  

Frånluftssystem vara 24700 kr billigare.  

 

Kalkyl med nuvärdesmetoden visar vad investeringskostnaden maximalt får uppgå till. 

 

FTX- system och värmepump får maximalt uppgå till 200500 SEK  

Frånluftssystem och värmepump får maximalt uppgå till 239900 SEK.  

 

Trots att FTX- ventilation med värmepump sparar mest energi, är det lösningen med 

frånluftsmodul och värmepump som är det mest ekonomiska. Komfortmässigt är FTX-

ventilation en behagligare lösning då drag från fasaddon undviks (Elmroth, 2015). 

 

En solcellsanläggnings storlek baseras på hushållselanvändningen, vilket i verkligheten är okänt 

och därför uppskattat utifrån brukarindata till 6600 kWh/år. Detta har slagits ut över åtet och 

elanvändningsbehovet för sommarperioden har uppskattats till 2800 kWh. Det ger ett behov av 

en solcellsanläggning på 3kW. För att avgöra lönsamheten i detta har nuvärdesmetoden använts 

och belyst skillnad i investeringskostnad med olika kalkylräntor och antal år.  
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Solcellsanläggning vid 6 % ränta och 15 års livslängd på systemet blir den maximala 

investeringskostnaden: 

32600 kr  

 

Vid 6 % ränta 30 års livslängd på systemet blir den maximala investeringskostnaden: 

46300 kr.  

 

Om räntan istället är 2,5 % vid 15 års livslängd ges maximal investeringskostnad: 

41600 kr  

 

Ränta 2,5 % och 30 års livslängd ges maximal investeringskostnad: 

70300 kr.  

 

Nuvärdesmetoden visar att låg ränta är viktigaste faktorn för att snabbt få lönsamhet i sin 

anläggning. Metoden ger en fingervisning av vad en anläggning maximalt får kosta. 

 

Timvismätning av elanvändningen uppmätt under ett år är vad som tar bäst hänsyn till 

årstidsvariationer i hur elen används (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015). Hur el 

används är väldigt individuellt och beror på elanvändningskulturen i en familj (Ellegård K och 

Isaksson C, 2015). Att öka direktkonsumtionen av den egenproducerade elen är viktig för 

anläggningens lönsamhet (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015).  Flertalet studier 

lyfter behovet av att använda sin egenproducerade el för att sparad el/egen producerad el är värd 

mer än såld el/ överskottsel som matas ut på elnätet (Thygesen R och Karlsson B, 2013), (Widén 

J, 2014), (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015), (Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid 

M, 2017). Nettodebitering av elen skulle öka lönsamheten av en anläggning (Thygersen R och 

Karlsson B, 2013). 

 

Utifrån faktisk elanvändning går det att göra en exakt kalkyl på en solcellsanläggning, givetvis 

utifrån då gällande elpriser och eventuella subventioner. 

Fastigheten har en intilliggande byggnad med lägesmässigt goda förutsättningar för en 

solcellsanläggning se bilaga nr 28 Karta fastighet. Förutsatt att lång återbetalningstid accepteras 

och att själv-användningen av den egenproducerade elen är hög, kan det vara lönsamt att 

installera en solcellsanläggning.  
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3.4 Diskussion  
 

Val av system att undersöka: Fastigheten är ensligt belägen och kan därmed inte anslutas till 

fjärrvärmenätet. Vid val av fristående anläggningar har vissa saker tagits i beaktande. 

Fastighetsägarna vill ha ett relativt underhållsfritt system, därmed är pellets- och vedeldning 

uteslutet, det blir därför en värmepump. Luft- vatten värmepump är i detta fall olämpligt då 

fastighetens värmebehov ligger i överkant för ett sådant system (Energimyndigheten, 2010). En 

frånluftsvärmepump är utesluten p.g.a. omfattande rördragning (Energimyndigheten, 2010). Intill 

fastigheten ligger en äng som är lämplig för jordvärme, vilket troligen kommer att bli det 

slutgiltiga valet, sjövärme är också ett alternativ. 

 

I val av ventilation jämförs FTX- system och frånluftssystem, båda systemen uppfyller 

ventilationsbehovet för fastigheten. FTX- ventilation ger en kontrollerad ventilation med jämna 

flöden och god värmeåtervinning, nackdelar är underhållskrävande, utrymmeskrävande och risk 

för ljud från ventilationsfläkt och kanalbuller (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

Frånluftsventilation är enkel, utrymmeseffektiv installation, med möjlighet värmeåtervinning. 

Nackdelar kan vara ljud och drag från uteluftsventiler och systemet är känsligt för 

frånluftsdonens strypning (Warfvinge och Dahlblom, 2011). Frånluftsventilationen består här av 

frånluftsmodul med värmeåtervinning mot värmepumpen.  

 

Det framgår av energikartläggningen att de olika ventilationssystemen tillsammans med 

värmepump, ur ett energimässigt perspektiv ger likvärdig specifik energianvändning för 

fastigheten. Fastighetens specifika energianvändning före renovering är 124 kWh/m2, år vilket 

ligger över Boverkets energikrav för småhus i klimat zon II (Boverkets, 2015). 124 kWh/m2, år 

är från Anticimex energideklaration av fastigheten inför försäljning. Med tanke på att den 

omfattande renoveringen ger en energiprestanda på 122 kWh/m2, år misstänks 

energideklarationen av Anticimex vara missvisande. Troligen baseras deras uträkningar på data 

från föregående fastighetsägare som levt väldigt energisnålt snarare än brukarindata för 

familjeanvändning.  

Energikraven för småhus i klimat zon II har ett gränsvärde på 110 kWh/m2, år för annan 

uppvärmning än el. Om åtgärdsförslagen genomförs hamnar fastighetens värde på 87 kWh/m2, 

år, vilket är en stor förbättring av fastigheten. 

 

Frånluftsmodul tillsammans med värmepump är det ekonomiskt mest lönsamma. FTX- systemet 

har samma problematik som en frånluftsvärmepump, det kräver omfattande rördragning och 

kostnaderna kommer att bli höga. FTX- ventilationen ger en något lägre specifik 

energianvändning, å andra sidan en högre driftelanvändning. FTX- ventilationens fördelar vägs 

inte upp av frånluftsventilationens installationsmässiga och ekonomiska fördelar.  

 

Installation av solcellsanläggning: Fastigheten har lämplig takyta för installation av 

solcellsanläggning i söderläge. Vinkeln på anläggningen anpassas lämpligen efter takets lutning 

då skillnaden i elproduktion mellan vanlig – och optimal lutning inte skiljer så mycket, illustreras 

i figur 1. Månadsvissolinstrålning, se bilaga 42 PVGis månad. Vanlig-taklutning har antagits 

utifrån solcellsoptimeringsprogrammet PVGis, det rekommenderas att den verkliga taklutningen 

undersöks innan val av lutning på anläggningen.  
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Fastighetens elbehov har beräknats utifrån brukarindata vilket kan avvika från det faktiska 

elbehovet. Storlek på anläggning har valts utifrån när solcellsanläggningen har som störst 

elproduktion och hur stort elbehovet är under denna period. Val av anläggning bör grundas på 

faktiskelanvändning. Detta eftersom det egna energibeteendet/en familjs energibeteende 

påverkar när el används (Ellegård K och Isaksson C, 2015). 

 

Överskottsproduktion som kan ske vissa dagar genererar en skattereduktion på 0,6 kr per kWh av 

elen som matas ut på elnätet (Skatteverket, 2017). Överskottsproduktion är el som produceras 

men inte används, utan matas ut på elnätet och säljs till elhandelsbolag (Skatteverket, 2017). 

Solcellselproduktion ses rimligen som en besparing av köpt el, d.v.s. egenproducerad el som 

direkt används ersätter den inköpta elen, medan överskottsel ofta betalas till samma värde som 

spotpriset (Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid M, 2017). Att välja rätt storlek på anläggningen 

är alltså av relevans, så även att aktivt anpassa sin elanvändning till direktanvändning av den 

egenproducerade elen, för att maximera lönsamheten. Enligt (Gustafsson M, Karlsson B, 

Rönnelid M, 2017), kan kvalitén och installationen av elmätare påverka huruvida köpt-, såld-, 

egenanvänd el mäts. Felaktigheter i el-mätningen kan minska den förväntade lönsamheten 

(Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid M, 2017). En drivkraft för att bli mikroproducent och 

installera en elproduktionsanläggning är att tekniken fungerar som det är tänkt utan krångel 

(Palm A, 2017). 

 

Denna fastighet har ingen aktuell elanvändningsdata, det går därför inte att få fram en timvis 

elanvändning. En jämförelse mellan förväntad solelproduktion och den egna elanvändningen 

påvisar hur mycket producerad el som potentiellt skulle användas direkt och hur mycket som 

skulle säljas. Smart styrning av apparater och anpassning av sin elanvändning till 

direktutnyttjande kan höja lönsamheten för anläggningen, vanligen ligger den egenutnajande 

graden mellan 20 – 30 % (Widén J, 2014). Styrning av hushållsapparater (tvätt – och 

diskmaskin) ger överlag ganska liten el besparing över ett år, 1 – 2 % (Widen J, 2014).  

Kalkylerna enligt nyvärdesmetoden i denna rapport visar att en investeringskostnad kring 52000 

SEK för en 3kW anläggning med kalkylränta på 2,5 % ger en återbetalningstid på 20 år. 

Variationer i subventioner och investeringskostnader, elhandelsbolagens priser är parametrar 

som påverkar lönsamheten i en solcellsanläggning. Förändringar i priser och subventioner 

minskar investeringsbenägenheten p.g.a. upplevd osäkerhet (O. Negro S, Alkemade F, P. 

Hekkert M, 2012).  

3.5 Åtgärdsförslag och fortsatt arbete 
 

I val av värme- och ventilationssystem är värmepump i kombination med frånluftsmodul det 

mest ekonomiskt lönsamma valet. Dels ger det lägst installationskostnad men även lägst 

driftkostnad. Ur energibesparingssynpunkt är systemen likvärdiga i specifik energianvändning.  

I och med att fastigheten totalrenoveras rekommenderas energisnåla nyinstallationer, såsom 

energisnåla hushållsapparater och vitvaror. Även värt att tänka på att installera snålspolande 

kranar, duschmunstycken och toaletter. Snålspolande enhandsfattning på kran jämfört med 

gammal tvåhandsfattad kran kan spara ca 26 % i minskad energianvändning (Sveby, 2012).  

 

Utifrån kända data och uppskattningar kring installation av solcellsanläggning är det klokt att 

avvakta med installation något år till dess att fastighetsägarnas verkliga elanvändning är 
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fastställd. Timvismätning av elanvändningen uppmätt under ett år är vad som tar bäst hänsyn till 

årstidsvariationer i hur elen används (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015). Att känna 

till hur och när elen används är nödvändigt för att kunna öka direktkonsumtionen av den 

egenproducerade elen, vilket är viktig för anläggningens lönsamhet och detta påpekas i flertalet 

studier (Thygesen R, Karlsson B 2013), (Widén J, 2014), (Luthander R, Widén J, Nilsson D, 

Palm J, 2015). Utifrån faktisk elanvändning går det att göra en exakt kalkyl på en 

solcellsanläggning, givetvis utifrån då gällande elpriser och eventuella subventioner.  

 

Fokus har inte varit solcellselproduktionens miljönytta, då det antagits som en självklar 

miljönytta. Installation av solceller ligger i enighet med regeringens långsiktiga mål om 100 % 

förnyelsebar energi (Regeringen, 2014). Vidare frågeställning skulle kunna vara: Hur bidrar 

enskilda mikroproducenter av solel till att uppnå Sveriges miljömål mot 100 % förnyelsebar 

energiförsörjning? En annan vinkling skulle kunna vara: Hur motiveras enskilda privatpersoner 

att satsa på förnyelsebar elproduktion för att uppnå Sveriges miljömål 100 % förnyelsebarenergi?  

Denna rapport har fokuserat på nätanslutna solcellssystem och direktanvändning utav 

egenproducerad el utan mellanlagring. En metod för att öka egenanvändningen av 

egenproducerad solel är med batterilagring (Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J, 2015). 

Denna möjlighet skulle kunna vara ett ämne för vidare undersökning.  

 

Det skulle även vara av intresse att undersöka under vilka förutsättningar en solcellsanläggning 

skulle vara lönsam på kortare tid, exempelvis på endast 10 år. Det är känt att ekonomiska motiv 

är starka drivkrafter för privatpersoner och en kortare återbetalningstid skulle kunna motivera 

installation av solceller (O. Negro S, Alkemade F, P. Hekkert M, 2012). Det innebär i sin tur en 

del nya frågeställningar att besvara. Förslag på dessa: Under vilka förutsättningar blir en 

solcellsanläggning lönsam under en 10 års period? Vilka faktorer har inverkan på lönsamheten? 

Hur ser dessa faktorers inverkan ut på lönsamheten?  
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4 Slutsats 

 

Projektets syfte är att undersöka de energimässiga och ekonomiska aspekterna av värmepump i 

kombination med FTX- ventilation och värmepump i kombination med frånluftsventilation samt 

undersöka lämpligheten i att installera en solcellsanläggning för aktuell fastighet. 

 

Slutsatserna utifrån denna energikartläggning är att de båda värme- och ventilationssystemen 

uppfyller fastighetens uppvärmnings- och ventilationsbehov, samt att de ur energisynpunkt är 

likvärdiga då specifik energianvändning är nästan densamma.  

 

 FTX: 86 kWh/m2, år 

 Frånluft: 87 kWh/m2, år 

 

Skillnaderna är att värmepump i kombination med frånluftsventilation i form av frånluftsmodul 

med värmeåtervinning mot värmepumpen, ger en lägre installationskostnad och lägre 

driftkostnad än ett värmesystem i kombination med FTX- ventilation. FTX- ventilation ger en 

behagligare inomhuskomfort och mer kontrollerad ventilation, men kräver en mer omfattande 

installation och har en högre driftskostnad. Driftkostnadsjämförelse för respektive system 

jämfört med direktverkande el: 

 

 FTX: 20600 kr/år billigare än direktverkande el. 

 Frånluftssystem: 24700 kr/år billigare än direktverkande el. 

 

Lönsamheten för en solcellsanläggning påverkas av användandet av anläggningen, subventioner, 

elpriser och investeringskostnad. Elmätning och möjlighet till nettodebitering påverkar 

lönsamheten (Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid M, 2017). 

Acceptabla maximala investeringskostnader för solcellsanläggning vid olika räntor och 

livslängder, baserat på nuvärdesmetoden: 

 

 Investeringskostnaden vid 6 % ränta och 15 år livslängd: 32600 kr  

 Investeringskostnaden vid 6 % ränta och 30 år livslängd: 46300 kr.  

 Investeringskostnaden vid 2,5 % ränta och 15 år livslängd: 41600 kr 

 Investeringskostnaden vid 2,5 % ränta och 30 år livslängd: 70300 kr  

 

För denna fastighet har brukarindata använts tillsammans med solcellssimuleringar vilket ger en 

viss felmarginal.  

En solcellsanläggning för egen produktion av el är lönsam efter ca 19 – 23 år med rådande 

elpriser och subventioner. Rådande kostnad för en 3kW anläggning är kring 50000 kr (Svensk 

solenergi, 2015). Det vore en god idé att om något år utgå från fastighetens faktiska 

elanvändning och gällande elpriser och eventuella subventioner göra en ny kalkyl på 

solcellsanläggning.  
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4.1 Perspektiv 
 

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, de Globala målen för hållbarutveckling som 

innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet (A: globalamalen.se, 2018). Detta 

kapitel handlar om energibesparingar i ett större perspektiv och denna fastighets roll i detta.  

 

Byggnader står för ca 40 % av den totala energianvändningen i Europa och där den traditionella 

uppvärmningsmixen är gas, olja, fasta bränslen och el (Bayer P, Saner D, Bolay S, Rybach L, 

Blum P, 2012).  Det är därför relevant med energi-renovering av befintliga byggnader, 

tilläggsisolera, byta ut fossileldade uppvärmningsanläggningar, byta till ventilationssystem med 

värmeåtervinning m.m. (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, Holmberg 

S, 2016). Energirenovering avser åtgärder, installationstekniska och ombyggnationer som 

minskar energianvändningen i en fastighet (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, 

Bales C, Holmberg S, 2016).  

 

I denna fastighet har installation av ventilationssystem med värmeåtervinning valts, vilket 

reducerar energianvändningen (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, 

Holmberg S, 2016).  

Villan i Våxäng hade före renovering en energiprestanda på 124 kWh/m2, år, enligt 

energideklaration från Anticimex. Efter byte till energiglas-fönster och golvrenovering sänktes 

den till 122 kWh/m2, år.  

Till villan valdes värmepump för uppvärmning. Jordvärmepump är en uppvärmningsmetod som 

har betydligt lägre koldioxidutsläpp än den traditionella uppvärmningsmixen, Sverige har 

minskat utsläppen av växthusgaser med över 35 % jämfört med uppvärmningsmixen som är 

vanlig i stora delar av Europa (Bayer P, Saner D, Bolay S, Rybach L, Blum P, 2012).  

 

Denna fastighet har genomgått flertalet åtgärder som minskar energianvändningen, som 

lufttätande renovering vilket är en förutsättning för gott fungerande ventilationssystem och 

minskade transmissionsförluster (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, 

Holmberg S, 2016). Installation av värmepump som i detta fall är en miljömässig förbättring då 

det ersätter direktverkande el (Bayer P, Saner D, Bolay S, Rybach L, Blum P, 2012). En växling 

från de traditionella uppvärmningsmetoderna till jord/bergvärmepumpar ses som en reducering 

medan nybyggnationer med installerade jordvärmepumpar ses som en besparing eller 

undvikande av nya utsläpp av växthusgaser (Bayer P, Saner D, Bolay S, Rybach L, Blum P, 

2012). 

 

Specifik energianvändning för byggnaden med värmepump och ventilationssystem är nästan 

densamma för FTX och frånluftssystem. FTX: 86 kWh/m2, år och Frånluft: 87 kWh/m2, år. Ett 

värmeåtervinnande ventilationssystem reducerar energianvändning, men är inte alltid 

ekonomiskt försvarbart (Gustafsson M, Swing Gustafsson M, Are Myhren J, Bales C, Holmberg 

S, 2016). Detta gäller även för villan i Våxäng, där värmepump i kombination med FTX-

ventilation har lägre energiprestanda och är 20600 kr/år billigare än direktverkande el, medan 

värmepump i kombination med frånluftssystem har något högre energiprestanda men är 24700 

kr/år billigare än direktverkande el.  
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Eftersom 40 % av Europas totala energianvändning kommer från byggnader krävs åtgärder för 

att minska energianvändningen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU, 2010).  För 

att uppnå detta är ökad användning av förnyelsebar energi en nödvändighet för att minska 

energiberoendet och minska utsläppen av växthusgaser (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/31/EU, 2010). 

 

Till villan i Våxäng har lämpligheten för att installera en solcellsanläggning undersökts. 

Installation av en solcellsanläggning ligger väl i linje med de Globala målen för ökad mängd 

förnyelsebarenergi. Målet är att ersätta fossila energikällor som i nuläget står för 80 % av den 

globala energitillförseln, med förnyelsebar energi (B: globalamalen.se, 2018). Ett delmoment för 

att uppnå detta mål är genom att ”Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt 

överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster” (B: globalamalen.se, 2018).  

 

Aktuell fastighet har goda förutsättningar för en solcellsanläggning, och motivet från 

fastighetsägare var miljömässiga men framförallt ekonomiska. Subventioner, elpriser, 

investeringskostnader, elmätning, möjlighet till nettodebitering är faktorer som påverkar 

lönsamheten (Gustafsson M, Karlsson B, Rönnelid M, 2017). Benägenheten för installation av 

förnyelsebara energikällor är oftast ekonomiska (O. Negro S, Alkemade F, P. Hekkert M, 2012). 

Med de satta miljömålen för minskad energianvändning är införandet av mer 

utsläppsneutrala/förnyelsebara energisystem en nödvändighet (O. Negro S, Alkemade F, P. 

Hekkert M, 2012). Europeiska rådet har beslutat om ett gemensamt bindande mål om att 20 % av 

unionens energianvändning ska vara från förnyelsebar energiproduktion till 2020 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU, 2010). 

  



 

38 
 

  



 

39 
 

 

5 Referenser 

5.1 Litteratur 
 

Boverket, 2015, Energikrav, allmänt (2017-04-05) 

 

Boverket, 2007, Indata för energiberäkningar i kontor och småhus (2017-05-15) 

 

Boverket byggregler, 2014, BBR 6:251 Ventilationsflöde (2017-04-06) 

 

Boverkets byggregler, reviderad 2015, BBR BFS 2011:6 (2017-08-02) 

 

Boverket byggregler, 2008, avsnitt 6 Hygien och hälsa, BBR 6:25 Ventilation (2017-04-05) 

 

Bayer Peter, Saner Dominik, Bolay Stephan, Rybach Ladislaus, Blum Philipp, 2012, Greebhouse 

gas emission savings of ground source heat pump systems in Europé: A review. Journal: 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 2 (2012) sida 1256-1267. 

 

Den nya ekonomistyrningen, 2015, Ax Christian, Johansson Crister, Kullvén Håkan, sida 375 

 

Ellag (1997:857), 2017, Ersättning vid inmatning av el enligt Kap 3 §15 (2017-06-24) 

 

Ellegård Kajsa, och Isaksson Charlotta, 2015, Dividing or sharing? A time-geographical 

examination of eating, labour, and energy consumption in Sweden. Journal: Energy Research & 

Social Science Volume 10 (2015) sida 180-191. 

 

Elmroth Arne, 2015, Energihushållning och värmeisolering: Byggvägledning 8 En handbok i 

anslutning till Boverkets byggregler (2017-12-10) 

 

Energimyndigheten, 2017, Producera din egen el med solceller (2017-06-02) 

 

Energimyndigheten, 2010, Välj rätt värmepump (2017-04-17) 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 

energiprestanda, 2010, Europeiska unionens officiella tidning, L 153/13 (2018-04-11) 

 

Gustafsson Mattias, Karlsson Björn, Rönnelid Mats, 2017, How the electric meter configuration 

affect the monitored amount of self-consumed and produced exess electricity from PV systems – 

Case study in Sweden. Journal: Energy and Buildings, Voulume 138, (2017), sida 60-68 (2018-

03-05) 

 



 

40 
 

Gustafsson Marcus, Swing Gustafsson Moa, Are Myhren Jonn, Bales Chris, Holmberg Sture, 

2016, Techno-economic analysis of energy renovation measures for a district heated multi-

family house. Journal: Applied Energy 177 (2016) sida 108–116, (2017-04-11). 

  

Karlsson Björn, 2011, Solvärme och solel (2017-06-02) 

 

Lingfors David, 2015, Solar Variability Assessment and Grid Integration : Methodology 

Development and Case Studies (2017-12-27) 

 

Luthander Rasmus, Widén Joakin, Nilsson Daniel, Palm Jenny, 2015, Photovoltaic self-

consumption in buildings: A review. Journal: Applied Energy 142 (2015) sida 80-94 (2018-03-

05) 

 

Molin A, Widén J, Stridh B, och Karlsson B, 2010, Konsekvenser av avräkningsperiodens längd 

vid nettodebitering av solel (2017-11-29) 

 

NIBE, 2017, produktblad 639556-3 NIBE GV – HR110 (2017-04-06) 

 

NIBE, 2017, produktblad 639319 NIBE F1145 (2017-04-06) 

 

NIBE, 2017, produktblad 639254 NIBE FLM 30 (2017-04-06) 

 

O. Negro Simona, Alkemade Floortje, P. Hekkert  Marko, 2012, Why does renewable energy 

diffuse so slowly? A review of innovation system problems, Journal: Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 16 (2012) 3836–3846 (2018-02-25) 

 

Palm Alvar, 2017, Peer effects in residentioal solar photovoltaics adoption – A mixed noethods 

stydy of Swedish users. Journal: Energy Research & Social Science 26 (2017) sida 1-10. (2018-

03-08) 

 

Sandin Kenneth, 2010, Praktisk byggnadsfysik 

 

Sveby, 2012, Brukarindata bostäder 

 

Thygesen Richard, Karlsson Björn, 2013, Economic and energy analysis of three solar assisted 

heat pump systems in near zero energy buildings. Journal: Energy and Buildings 66 (2013) sida 

77–87. (2018-02-27) 

 

Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats, 2011, Projektering av VVS-installationer 

 

Widén Joakim, 2014, Improved photovoltaic self-consumption with appliance scheduling in 200 

single-family buildings. Journal: Applied Energy 126 (2014) sida 199-212. (2018-03-17) 

  



 

41 
 

 

5.2 Referenser från hemsidor 
 

Boverket, 2017, www.boverket.se (2017-07-26) 
Se: Energikrav 

 

Energimyndigheten, 2015, http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/ 

(2017-06-02) 

 

Globala målen, 2018, www.globalamalen.se, (2018-04-11) 
A: Se: Vad är de globala målen 

B: Se: Mål 7: Hållbar energi för alla 

 

Regeringen, 2014, www.regeringen.se, (2017-07-27) 
Se: Mål för förnybar energi 

 

Solkollen, 2017, http://www.solkollen.nu/sv_SE/2016/04/05/natnytta-ersattning-fran-

elnatsforetaget/, (2017-06-24) 

 

Skattemyndigheten, www.skattemyndigheten.se, (2017-06-02) 
Se: Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el  

 

Svensk solenergi, 2015, http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/fragor-och-svar/solel, 

(2017-06-22) 

5.3 Referenser personer 
 

Henrik Nilsson-Öst, fastighetsägare  

 

Pär Persson, HP Rör Ljusdal, 2017 

 

Roland Forsberg, handledare, Högskolan i Gävle 

 

5.4 Referenser Programvara  
 

PVGis, http://photovoltaic-software.com/pvgis.php (2017-05-17) 
PVGis: Gratis online program för solcellsberäkningar 

http://www.boverket.se/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/
http://www.globalamalen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.solkollen.nu/sv_SE/2016/04/05/natnytta-ersattning-fran-elnatsforetaget/
http://www.solkollen.nu/sv_SE/2016/04/05/natnytta-ersattning-fran-elnatsforetaget/
http://www.skattemyndigheten.se/
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/fragor-och-svar/solel
http://photovoltaic-software.com/pvgis.php


 

42 
 

  



 

43 
 

 

6 Bilagor 

6.1 Beräkningar  
 

Areor m2 

Väggar m2 Omslutande total  Fönster Area 

öst 60,8335  8,45 52,3835 

norr 47,005  7,84 39,165 

väst 60,8335  6,53 54,3035 

syd 47,005  6,22 40,785 

Tot. Area m²   29,04 186,637 

 
Fönster m2 

Total NY    11,22 

Total Bef    17,82 

Tot    29,04 

 

Tak m2 Bredd Längd Area 

Gamla 8,3 9,37 77,771 

Nya 8,3 4 33,2 

   110,971 

    

    

    

Golv m2 Bredd Längd Area 

Gamla 8,3 9,37 77,771 

Nya 8,3 4 33,2 

   110,971 

 

Bilaga nr 1 Areor fastighet. 
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U-Värden 

 

Väggar Befintlig      

U-λ Betong Spån Isolering+reglar Gips Rsi+Rse Summa 

d 0,14 0,07 0,12 0,013   

λ 1,7 0,08 0,0464 0,22   

R 0,082353 0,875 2,586206897 0,059091 0,17 3,772651 

       

U-λ 1/Rλ      

U-λ 0,265066      

       

U-u d λ R isol R.reglar   

Betong 0,14 1,7 0,082352941 0,082353   

Spån 0,07 0,08 0,875 0,875   

Isolering 0,12 0,036 3,333333333    

Reglar 0,12 0,14  0,857143   

Gips 0,013 0,22 0,059090909 0,059091   

Rsi+Rse   0,17 0,17   

Summa   4,519777184 2,043587   

       

1/R Isolering Reglar     

U 0,22125 0,489336     

Uu α 1/Risol β 1/R.reglar Summa  

Uu 0,9 0,22125 0,1 0,489336 0,248058  

       

Umed 

2U-λ * 

Uu (/) U-λ + Uu Summa   

Umed 0,131504  0,513124051 0,25628   
 

 

  

Härledning: λ 

Spån & bjälkar 

Uλ -> αλ Spån  

Uλ - >βλ Trä  

λ = 0,9λ Spån + 0,1λ Trä = 0,086 

 

λ Isolering & bjälkar 

Uλ -> αλ isol 

Uλ -> βλ Trä  

λ = 0,9λ isol + 0,1λ Trä = 0,0464 
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Väggar 

Ny       

U-λ Betong Isolering Isolering+reglar Gips Rsi+Rse Summa 

d 0,14 0,03 0,12 0,013   

λ 1,7 0,036 0,0464 0,22   

R 0,082353 0,833333 2,586206897 0,059091 0,17 3,730984 

       

U-λ 1/Rλ      

U-λ 0,268026      

       

U-u d λ R isol R.reglar   

Betong 0,14 1,7 0,082352941 0,082353   

Isolering 0,03 0,036 0,833333333 0,833333   

Isolering 0,12 0,036 3,333333333    

Reglar 0,12 0,14  0,857143   

Gips 0,013 0,22 0,059090909 0,059091   

Rsi+Rse   0,17 0,17   

Summa   4,478110517 2,00192   

       

1/R Isolering R.reglar     

U 0,223308 0,49952     

Uu α 1/Risol β 1/R.reglar Summa  

Uu 0,9 0,223308 0,1 0,49952 0,25093  

       

Umed 2U-λ * Uu (/) U-λ + Uu Summa   

Umed 0,134511  0,518955468 0,259196   
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Golv      

U-λ Träskiva α-Isolering +β-Reglar Spånskiva Rsi+Rse Summa 

d 0,015 0,3 0,022   

λ 0,14 0,0464 0,14   

R 0,107143 6,465517241 0,157143 0,17 6,899803 

      

U-λ 1/Rλ     

U-λ 0,144932     

      

U-u d λ Risol R.reglar  

Träskiva 0,015 0,14 0,107143 0,107143  

Isolering 0,3 0,036 8,333333   

Reglar 0,3 0,14  2,142857  

Spånskiva 0,022 0,14 0,157143 0,157143  

Rsi+Rse   0,17 0,17  

Summa   8,767619 2,577143  

      

      

1/R Isolering Reglar    

U 0,114056 0,388026608    

Uu α 1/Risol β 1/R.reglar Summa 

Uu 0,9 0,11405605 0,1 0,388027 0,141453 

      

Umed 

2U-λ * 

Uu (/) U-λ + Uu Summa  

Umed 0,041002  0,286385 0,143171  
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Tak 

gamla      

U-λ Innertak Takbjälkar+Spån Rsi+Rse Rtot Summa 

d 0,02 0,25    

λ 0,14 0,086    

R 0,142857 2,906976744 0,17 3,219834 3,219833887 

      

U-λ 1/Rλ     

U-λ 0,310575     

      

U-u d λ Rspån Rbjälkar  

Innertak 0,02 0,14 0,14286 0,142857  

Takbjälkar 0,25 0,14  1,785714  

Spån 0,25 0,08 3,125   

Rsi+Rse   0,17 0,17  

Rtot   3,43786 2,098571  

      

Summa   3,43786 2,098571  

      

1/R Spån Bjälkar    

U 0,290879 0,476514636    

Uu α 1/Risol β 1/Rreglar Summa 

Uu 0,9 0,29087887 0,1 0,476515 0,309442446 

      

Umed 

2U-λ * 

Uu (/) 

U-λ + 

Uu Summa  

Umed 0,19221  0,62002 0,310008  

      

Himmel15% 1,15 0,31001 0,356509  
 

  



 

48 
 

 

Tak Nya      

U-λ Innertak Takbjälkar+Isol Rsi+Rse Rtot Summa 

d 0,02 0,3    

λ 0,14 0,0464    

R 0,142857 6,465517241 0,17 6,778374384 6,778374384 

      

U-λ 1/Rλ     

U-λ 0,147528     

      

U-u d λ Rspån Rbjälkar  

Innertak 0,02 0,14 0,142857143 0,142857143  

Takbjälkar 0,3 0,14  2,142857143  

Isol 0,3 0,036 8,333333333   

Rsi+Rse   0,17 0,17  

Rtot   8,646190476 2,455714286  

      

Summa   8,646190476 2,455714286  

      

1/R Spån Bjälkar    

U 0,115658 0,407213496    

Uu α 1/Risol β 1/Rreglar Summa 

Uu 0,9 0,115657873 0,1 0,407213496 0,144813435 

      

Umed 

2U-λ * 

Uu (/) U-λ + Uu Summa  

Umed 0,042728  0,292341433 0,146158113  

      

Himmel15%  1,15 0,146158113 0,16808183  
 

Bilaga nr 2 U – värden fastighet 
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Transmissionsförluster Q=U*A*(Ti-Te) 

Befintlig byggnad 

Kompontent U [W/m²K] A [m²] Gh [°h] Q [Wh] 

Väggar  0,2563 170,04 124150 5410612,436 

Fönster 1,9 17,82 124150 4203470,7 

Tak 0,3565 77,77 124150 3442059,371 

Golv, krypgrund 0,1432 77,77 124150 1382616,836 

    14438759,34 

Tillbygnad 

Kompontent U [W/m²K] A [m²] Gh [°h] Q [W] 

Väggar  0,2592 83,41 124150 2684107,109 

Fönster 1,9 10,42 124150 2457921,7 

Tak 0,1681 33,2 124150 692871,218 

Golv, krypgrund 0,1432 33,2 124150 590238,896 

    6425138,923 

     

Total    20863898,26 

 

 

Ytterdörr antas beräknas som yttervägg då den blir innesluten i en oisolerad farstu. 

 

Bilaga nr 3 Beräkning transmissionsförluster  
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Ventilation 

Ventilationsbehovet för byggnaden har beräknats till 0,35 l/s, m² boarea (BBR 6:251, 2014) 

Boarean, efter utbyggnation, har beräknas till 220m². Detta ger: 0,35*220 = 77 l/s, vilket 

motsvarar ett luftflöde på 277 m³/h.  

 

Ventilationsförlusterna har beräknats enligt Ekv 4. Ventilationsförluster: Qvent = (1-η)∙F*ρ*c*°h 

 

Qvent = 277*0,33*124150 = 11348551,5W 

 

Förlusterna genom okontrolleradventilation är 11348 kWh/år.  

 

Bilaga nr 4 Beräkningar ventilationsförluster 
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Tappvarmvatten 

Brukarindata för tappvarmvatten i småhus rekommenderas till 20 kWh/år (Atemp), (Sveby, 2012). 

Boarean beräknas bli 220m², vilket ger  

 

Qtappvarmvatten = 20*220 = 4400 kWh/år 

 

Bilaga nr 5 Beräkningar tappvarmvatten 
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Förluster från hushållsapparater 

Ett småhus hushållsel kan årligen uppskattas till 30 kWh/m² (Atemp), av detta kan det antas att  

30 % värme blir förluster (Sveby, 2012). Uppvärmningsarean är 220m². Atemp(hushållsel) = 30*220 

= 6600 kWh/år. 

 

Qapparater = Atemp(hushållsel)*Auppvärmd*0,3 

Qapparater = 6600*220*0,3 = 1980 kWh 

 

Bilaga 6 Beräkningar förluster från hushållsapparater 
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Internvärme från personer 

Värmen som en person avger kan ses som internvärme under perioden de befinner sig i 

byggnaden. Här antas att den värmen kommer byggnaden tillgodo 8/12 månader på ett år. Det 

kan antas att en person avger 80W och att en person vanligen är närvarande i hushållet 14h/dygn 

(Sveby, 2012). Detta hushåll består vanligen av 2 personer. Vilket ger följande: 

 

Qintern = 80*2*14*365*(8/12) = 545 kWh/år 

 

Bilaga nr 7 Beräkningar internvärme från personer 
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Internvärme apparater 

Ett småhus hushållsel kan årligen uppskattas till 30 kWh/m² (Atemp), av detta kan det antas att  

70 % värme kommer byggnaden tillgodo (Sveby, 2012). Uppvärmningsarean för denna byggnad 

är 220m². Qapparater=Atemp(hushållsel)*Auppvärmd*0,7. Vilket ger  

 

Qapparater = 6600*220*0,7 = 4620 kWh/år 

 

I detta inkluderas internvärme från belysning. Belysningen uppskattas till 25 % av hushållselen 

för småhus (Sveby, 2012). 

 

Bilaga nr 8 Beräkningar Internvärme från apparater  
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Solinstrålning Gävle latitud 60° 

Lägesorientering: Lägesfaktor E-60 

Månad 

Lägesfaktor 

E-60 Absorptionsfaktor Molnfaktor Dagar 

Fönster 

area 

Instrålning 

E-60 

 

ϒ  

[W/dygn] α μ antal [m²] [Wh] 

Januari 1440 0,72 0,45 31 8,45 122215,392 

Februari 2800 0,72 0,49 28 8,45 233722,944 

Mars 4520 0,72 0,58 31 8,45 494444,2464 

April 5850 0,72 0,58 30 8,45 619290,36 

Maj 6150 0,72 0,63 15 8,45 353586,87 

September 4820 0,72 0,58 15 8,45 255126,456 

Oktober 3570 0,72 0,51 31 8,45 343391,3028 

November 1910 0,72 0,42 30 8,45 146417,544 

December 1060 0,72 0,43 31 8,45 85965,7032 

Summa:      2654160,818 

       

Solinstrålning Gävle latitud 60° 

Lägesorientering: Lägesfaktor N-150 

Månad 

Lägesfaktor 

N-150 Absorptionsfaktor Molnfaktor Dagar 

Fönster 

area 

Instrålning 

N-150 

 

ϒ  

[W/dygn] α μ antal [m²] [Wh] 

Januari 130 0,72 0,45 31 7,04 9192,2688 

Februari 370 0,72 0,49 28 7,04 25731,25632 

Mars 900 0,72 0,58 31 7,04 82023,3216 

April 1990 0,72 0,58 30 7,04 175512,2688 

Maj 3050 0,72 0,63 15 7,04 146095,488 

September 1230 0,72 0,58 15 7,04 54241,2288 

Oktober 530 0,72 0,51 31 7,04 42472,99584 

November 200 0,72 0,42 30 7,04 12773,376 

December 80 0,72 0,43 31 7,04 5405,36832 

Summa:      553447,5725 
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Solinstrålning Gävle latitud 60° 

Lägesorientering: Lägesfaktor W120 

Månad 

Lägesfaktor 

W120 Absorptionsfaktor Molnfaktor Dagar 

Fönster 

area 

Instrålning 

W120 

 

ϒ  

[W/dygn] α μ antal [m²] [Wh] 

Januari 100 0,72 0,45 31 6,53 6558,732 

Februari 640 0,72 0,49 28 6,53 41283,80928 

Mars 1220 0,72 0,58 31 6,53 103132,417 

April 3320 0,72 0,58 30 6,53 271602,0288 

Maj 4460 0,72 0,63 15 6,53 198158,3352 

September 2200 0,72 0,58 15 6,53 89988,624 

Oktober 1010 0,72 0,51 31 6,53 75075,61896 

November 270 0,72 0,42 30 6,53 15994,8432 

December 90 0,72 0,43 31 6,53 5640,50952 

Summa:      807434,9179 

       

       

Solinstrålning Gävle latitud 60° 

Lägesorientering: Lägesfaktor S30 

Månad 

Lägesfaktor 

S30 Absorptionsfaktor Molnfaktor Dagar 

Fönster 

area 

Instrålning 

S30 

 

ϒ  

[W/dygn] α μ antal [m²] [Wh] 

Januari 2360 0,72 0,45 31 6,22 147437,8848 

Februari 4200 0,72 0,49 28 6,22 258063,3216 

Mars 5740 0,72 0,58 31 6,22 462194,1677 

April 6370 0,72 0,58 30 6,22 496376,8992 

Maj 5980 0,72 0,63 15 6,22 253078,8624 

September 5760 0,72 0,58 15 6,22 224421,5808 

Oktober 4960 0,72 0,51 31 6,22 351185,3798 

November 3040 0,72 0,42 30 6,22 171540,6336 

December 1770 0,72 0,43 31 6,22 105663,8174 

Summa:      2469962,547 

       

Total      6485005,856 

 

Bilaga nr 9 Beräkning solinstrålning 
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Energibalans 

 

Energibalans 

Energiförluster kWh/år  Energitillskott kWh/år 

Transmission 20864  Sol 6485 

Tappvarmvatten 4400  Personer 545 

Ventilation 11348  Hushållsel 4620 

Hushållsapparater 1980  Uppvärmning  

Total 38592  Total 11650 

 

Bilaga nr 10 Energibalans 
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Specifik energianvändning 

För att få ett jämförbart värde mot liknande byggnader beräknas byggnadens specifika 

energianvändning, vilket är energitillskottet per kvadratmeter och år [kWh/m2, år], (Boverket, 

2015).  

 

Specifik energianvändning för denna byggnad beräknas, 26942/220 = 122,46 kWh/m², år.  

 

Specifik energianvändning: 122 kWh/m², år. 

 

Bilaga nr 11 Beräkning Specifik energianvändning 
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Ventilationsförluster FTX.  

Uträkningarna baseras på FTX aggregatet NIBE GV-HR110 (NIBE, 2017). 

Ventilationsförlusterna har beräknats enligt Ekv 4. Ventilationsförluster: Qvent = (1-η)∙F*ρ*c*°h.  

 

NIBE GV-HR110 används till byggnader upp till 250m2 och har en värmeåtervinningsgrad på 

upp till 96 %. Återvinningsgraden avser optimala förhållanden, därför antas lägre verkningsgrad 

för systemet, väljer här 70 %.  

Ventilationsbehovet har beräknats till ett luftflöde på 277 m³/h, (se 2.1.2 Ventilationsförluster).  

 

Qvent = (1-0,7)*277*0,33*124150 = 3404565W 

 

Förlusterna med FTX- ventilationsaggregatet är 3405 kWh/år 

 

Bilaga nr 12 Beräkningar ventilationsförluster FTX 
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Uppvärmningsbehov med FTX 

Korrigering av ventilationsförlusterna ger ett nytt uppvärmningsbehov, nämligen 18999 kWh/år. 

Enligt produktblad för NIBE F1145 kan COP uppgå till 4,81 vid 0/35 °C. Då detta i verkligheten 

varierar över året är det rimligare att använda sig av värmepumpens årsmedelfaktor 

(Energimyndigheten, 2010). Här används COP 3 (Roland Forsberg).  

Värmebehovet täcks upp av en värmepump med ett COP 3, det ger en energianvändning på 6333 

kWh/år. 

 

FTX       

Förluster kWh   Tillgodo kWh  

Transmission 20846 kWh/år  Sol 6485 kWh/år 

Tappvarmvatten 4400 kWh/år  Personer 545 kWh/år 

Ventilation 3405 kWh/år  Hushållsel 4620 kWh/år 

Hushållsel 1980 kWh/år  Uppvärmning 0  

       

Tot. förlust 30649 kWh/år  Tot. tillskott 11650 kWh/år 

       

Diff     COP 3  

Uppv.behov     18999  

18999 kWh/år    /3  

     = 6333 kWh/år 

 

Bilaga nr 13 Beräkningar uppvärmningsbehov FTX-ventilation 

  



 

61 
 

Frånluftsmodul NIBE FLM30 

Fastigheten har ett luftflöde på 277 m³/h, avläses tabellen med köldbärare vid 5°C ges en 

överförd effekt på 1,2 - 1,3 kW, detta gäller vid en relativ fuktighet på 50 %. Under 

vinterhalvåret, när värmepumpen används som mest, är den relativa fuktigheten betydligt lägre. 

Den ligger vanligen kring 30 %, vilket ger en något lägre överföringseffekt (Warfvinge, 

Dahlblom, 2011). Utifrån detta kan leverantörens antagande att frånluftsmodulen sparar 

1kW/drifttimme på värmepumpen vara rimligt.  

 

Bilaga nr 14 Frånluftsmodul NIBE FLM30 
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Bilaga nr 15 Effektöverföring till köldbärare 
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Värmepump + frånluftsmodul 

Om frånluftsmodulen ger en besparing på 3500 kWh/år (Pär Persson, HP Rör Ljusdal, 2017), fås 

ett uppvärmningsbehov på 19094 kWh/år.  

Antaget COP 3 för värmepumpen ges en energianvändning på 6365 kWh/år.  

 

VP+från       

Förluster    Tillgodo   

Transmission 20864 kWh/år  Sol 6485 kWh/år 

Tappvarmvatten 4400 kWh/år  Personer 545 kWh/år 

Ventilation 3500 kWh/år  Hushållsel 4620 kWh/år 

Hushållsel 1980 kWh/år  Uppvärmning 0  

       

Total från 30744 kWh/år  Total till 11650 kWh/år 

Diff -> uppvärmning      

19094 kWh/år      

     COP 3  

     19094  

   /3  

     =6364,667 kWh/år 

 

Bilaga nr 16 Beräkningar värmepump och frånluftsmodul.  
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Specifik energianvändning FTX-ventilation + värmepump   

Uppvärmningsbehovet med ett FTX system blev 18999 kWh/år. Den nya specifika 

energianvändningen blir således 86 kWh/år, m².  

 

Uppvärmningsbehov /m2 Specifik energianvändning 

18999 220 86,3591 

 

Bilaga nr 17 Beräkning specifik energianvändning FTX-ventilation + värmepump 
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Specifik energianvändning frånluftventilation + värmepump 

Uppvärmningsbehovet med frånluftsmodul i kombination med värmepump blev 19094 kWh/år. 

Den specifika energianvändningen blir även här 87 kWh/år, m².  

  

Uppvärmningsbehov /m2 Specifik energianvändning 

19094 220 86,7909  

    

Bilaga nr 18 Beräkning specifik energianvändning frånluftsventilation + värmepump 
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Byggnadens elanvändning 

Byggnadens hushållsel har uppskattats med brukarindata till 6600 kWh/år (Sveby, 2012). Detta 

värde antas vara rimligt trots att hushållet bara består av två personer, då deras tidigare 

hushållselanvändning har varit ca 7000 kWh/år (Henrik Nilsson-Öst, fastighetsägare). Svebys 

brukarindata ligger närmare fastighetsägarnas verkliga elanvändning, än om Boverkets 

brukarindata används. Boverkets brukarindata ger en elanvändning på 4100 kWh/år givet av: 

2500 kWh + 800 kWh per person (Boverket, 2007).  

 

Elanvändningen från FTX- ventilationssystemet och energiåtgången för värmepumpen blir 

tillsammans 9738 kWh/år. 

 

Frånluftsmodul och värmepump kan ses som en enhet och energianvändningen blir 6365 

kWh/år.  

 

Drift av: 

Elanv. 

kWh/år Driftel+hushållsel 

Hushållsel 6600 kWh/år 

   

FTX+VP 9738 16338 

(VP) 6333  

(FTX) 3405  

   

FLM+VP 6365 12965 

 

Bilaga nr 19 Beräkning byggnadens elanvändning 
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Kalkyl 

 

FTX-Ventilation + värmepump och frånluftsventilation + värmepump 

 

Här visas kostnader för värme – och ventilationssystemen jämfört med eluppvärmning.  

 

 Driftel Elkostnad Driftkostnad 

Diff: EL- 

FLM 

Diff: EL-

FTX 

VP+FTX 9738 1,2 11685,6   

VP+FLM 6365 1,2 7638   

EL 26942 1,2 32330,4 24692,4 20644,8 

 

Differensen mellan eluppvärmning och respektive system kan ses som den beräknade 

besparingen.  

 

Beräkningarna har gjorts enligt Ekv 7 Nuvärdesfaktor: NVf = (1-(1+i)^y) /i och Ekv 8, Nuvärde: 

NV = NVf*(besparat) belopp. Besparat belopp avser den beräknade besparingen enligt ovan.  

 

Nuvärdesfaktor används för att uppskatta hur mycket respektive system maximalt får kosta innan 

det ej blir lönsamt jämfört med eluppvärmning (Den nya ekonomistyrningen, 2015).  

 

Nuvärdesfaktor: 

NVf = (1-(1+i)^-15 ) / i 

 

NVf: Nuvärdesfaktor  

i: 6% ränta 

y: 15 år livstid, (Roland Forsberg). 

 

Ger: NVf = 9,71225 

 

Lönsamhet med NVf:  

 

NVf 9,712249 NVf*besparing 

FTX 

besparing 20644,8 200507,4379 

FLM 

besparing 24692,4 239818,7369 

 

 

Bilaga nr 20 Kalkyl FTX- Ventilation + värmepump och frånluftsventilation + värmepump 
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6.2 Klimatdata  
 

Normalårstemperatur: Söderhamn närmaste ort till Ljusdal 

 

Bilaga nr 21 Meterologi och klimatdata 
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Interpolering, gradtimmar: Y4,7=121300+(4,7-4)/(5-4)*(130800-121300) = 124150 

Bilaga nr 22 Gradtimmar  
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Bilaga nr 23 DVUT 
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Original i A3 format 

6.3 Ritningar och fastighetsuppgifter 
 

 

 
Bilaga nr 24 Planritning bottenvåning 

  

Original i A3 format 
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Bilaga nr 25 Planritning övervåning 

  

Original i A3 format 
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Bilaga nr 26 Fasadritning utbyggnad 
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Bilaga nr 27 Planlösning utbyggnad 
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Bilaga nr 28 Karta fastighet 

  

Byggnad lämplig för 

solcellsanläggning 
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6.4 Solinstrålningsdata 
 

 

Bilaga nr 29 Molnfaktor 
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Bilaga nr 30 Absorptionsfaktor 
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Bilaga nr 31 Infallande solstrålning 
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Bilaga nr 32 Vertikala ytans orientering Latitud 60 

 



 

80 
 

6.5 Bilagor för solceller 
 

 

 
 

Bilaga nr 33 Solinstrålning SMHI 
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Solceller Våxäng 

Enligt fastighetsägaren är deras tidigare hushållselanvändning ca 7000 kWh/år, vilket troligen 

kommer att vara likvärdigt i den nya fastigheten. Deras hushållselanvändning inte är beroende av 

storleken på fastigheten. Här har brukarindata används och uppskattats till 6600 kWh/år (Sveby, 

2012). 

 

Utifrån detta kan genomsnittlig timmanvändning tas fram enligt följande:  

6600 [kWh/år] / 12 [månader] / 30 [dagar/månad] / 24 [h/dygn] = 764 W/h.  

 

Under sommaren ger solen som störst instrålning då dagarna är längre, vilket gör att en 

anläggning inte bör överskrida elbehovet som är under sommaren. Perioden då mest 

solinstrålning kommer tillgodo uppskattas grovt vara mellan april och september. 

Denna period, mitten av april – mitten av september, uppskattas till 155 dagar, vilket ger ett 

energibehov enligt: 764 [W/h] * 24 [h] *155 [dagar] = 2842 kWh. 

 

En ny solcellsanläggning ger i snitt 950 kWh/år per installerad 1kW (Energimyndigheten, 2015). 

För att uppskatta storleken på behövd anläggning vägs sommarbehovet mot genomsnittligt utfall 

per installerad 1kW enligt: 2842/950 = 2,99 kW.  

 

Storleken på denna anläggning bör vara 3 kW. 

 

Bilaga nr 34 Storlek solcellsanläggning Våxäng 
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Solceller i Våxäng om lägre elanvändning 

 

Hushållselanvändningen har hittills antagits till 6600 kWh/år eftersom det ligger nära 

fastighetsägarnas nuvarande elanvändning. Om brukarindata för elanvändning per person istället 

används ges en betydligt lägre elanvändning.  

 

Elanvändningen per år antas enligt 2500 [kWh] + 800 [kWh] per person, (Boverket, 2007).  

 

Elanvändning 2500 + (800*2) = 4100 kWh. 

 

Utifrån detta kan genomsnittlig timmanvändning tas fram enligt följande:  

4100 [kWh/år] / 12 [månader] / 30 [dagar/månad] / 24 [h/dygn] = 475 W/h.  

 

Under sommaren ger solen som störst instrålning då dagarna är längre, vilket gör att en 

anläggning inte bör överskrida elbehovet som är under sommaren. Perioden då mest 

solinstrålning kommer tillgodo uppskattas grovt vara mellan april och september.  

Denna period, mitten av april – mitten av september, uppskattas till 155 dagar, vilket ger ett 

energibehov enligt: 475 [W/h] * 24 [h] *155 [dagar] = 1767 kWh. 

 

En ny solcellsanläggning ger i snitt 950 kWh/år per installerad 1kW (Energimyndigheten, 2015). 

För att uppskatta storleken på behövd anläggning vägs sommarbehovet mot genomsnittligt utfall 

per installerad 1kW enligt: 1767/950 = 1,86 kW.  

 

Storleken på denna anläggning bör vara 2 kW. 

 

Bilaga nr 35 Storlek solcellsanläggning Våxäng om lägre elbehov 
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Kalkyl Solceller Nuvärdesmetod 

 

Om solcellskalkyl enligt nuvärdesmetoden (Den nya ekonomistyrningen, 2015): 

Beräknat produktionsbehov, dvs. besparad el: 2800 kWh/år. Ger besparing 3360 kr/år.  

 

 

Prod. El 

kWh 

Bespar. El 

SEK 

Spar köpt. 

El SEK 

Solel 2800 1,2 3360 

    

    
Om kalkylränta 2,5 % 

 i = 2,5%  

NVf15år 12,38138 

NVf*besparing 

SEK 

Solel 3360 41601,42916 

NVf20år 15,58916  
Solel 3360 52379,58528 

NVf30år 20,93029  
Solel 3360 70325,78311 

 

Om kalkylränta 6% 

 i = 6%  

NVf15år 9,712249 

NVf*besparing 

SEK 

Solel 3360 32633,1566 

NVf20år 11,46992  
Solel 3360 38538,93529 

NVf30år 13,76483  
Solel 3360 46249,83267 

 

Exempel, här antas att en anläggning inklusive moms kostar mellan 60 – 75000 kr och 

investeringsbidrag på 20 % utnyttjas. 

Om anläggningskostnad: 65000 SEK ges 

65000*0,8 = 52 000 SEK 

Jämför detta mot nuvärdesmetoden för olika år med olika kalkylräntesatser, så framgår det att 

räntan måste vara låg och att det trots låg ränta kommer ta ca 20 år för att anläggningen skall bli 

lönsam.  

 

Bilaga nr 36 Kalkyl solceller nuvärdesmetoden 
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6.6 PVGis användning 
 

Programmet PVGis har används för redovisning av solcellsberäkningar. Denna bilaga visar 

programmets funktion i en serie om 5 bilder.  

 

 
Bild 1 Startsida 
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Bild 2 Funktioner 
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Bild 3 Lokalisering 
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Bild 4 Parametrar  
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Bild 5 Resultat presenterat på websida 

 

Bilaga nr 37 Om PVGis 
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6.7 PVGis beräkningar 
 

Detta kapitel innehåller bilagor för solcellsoptimering i Våxäng.  

Dessa delar är:  

 Optimering av anläggningen vid olika lutningar under rubrik PVGis: PV Estimation.  

 Solinstrålning i Våxäng månadsvis under rubrik PVGis: PV monthly. 

 Timvissolinstrålning för månaderna januari och juni under rubrik PVGis: daily. 

Jämförelsen mellan timvissolinstrålning och timvis elanvändning behöver inte redovisas 

för hela året, därför har endast två månader används. Om intresse för hela årets 

solinstrålning finns, hänvisas vederbörande till programmet PVGis, PV daily, användning 

enligt bilaga nr 37 Om PVGis, för att få fram komplett data över året.  
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PVGis PV Estimation: 

Solinstrålning vid 35° lutning på solcellsanläggningen. 

Koordinater för Våxäng: WGS84 DD (LAT, LONG) 61.79589, 16.12972.  
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Bilaga nr 38 PV CALC 35 
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PVGis PV Estimation  

Solinstrålning vid 43° lutning på solcellsanläggningen. 
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Bilaga nr 39 PV CALC 43 
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PVGis: PV monthly  
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Bilaga nr 40 PVGis Månad 
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PVGis: PV daily 

Timvis solinstrålning januari 
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Bilaga nr 41 Timvissolinstrålning januari 
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PVGis: PV daily 

Timvis solinstrålning juni 
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Bilaga nr 42 Timvissolinstrålning juni 


