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Abstract 

Sweden has distinct seasons with cold winter and temperatures down to minus 25 ˚C and 
pleasant summers with temperatures above 20 ˚C. During spring and autumn there could become 
challenges with precipitation. The diverse climate in Sweden affects many homeowners. For the 
people living in leisure boats and permanent housing boats the seasonal changes are clearly 
impacting their economy and the indoor climate. During the winter the indoor climate can get 
extremely cold and humid, which affects the boats more vital parts and the standard of living 
negatively.  
 
The leisure boat, Vista, is 76 foot and was built 1938 in Orust with an oak rough. Vista has two 
actively used rooms, the living room and one bedroom. In addition to these two rooms there are 
also an engine room and room in the stern. Vista is in need of energy efficiency because of the 
high energy cost relative to the available living space. The heating cost today is around 1 400 
SEK/m2 and per year, this includes the kitchen area and the engine compartment of 38 m2. This 
report will through thermo graphical and an analysis of Vista’s heating requirement, document 
the need for insulation and proposals for alternative efficient energy solutions that needs to be 
done together with other alternatives for profitable energy efficiency.  
 
The measured value during the period from February 2012 to April 2012, confirm that Vista’s 
main energy challenge is to reduce the relative humidity. In order to improve this, a separate 
dehumidifier should be installed together with a mechanical ventilation system which is 
recommended for all boats over 40 feet. Further improvements of the internal climate are to 
change all the windows to triple-glazed as the current windows at deck are leaking.  To get a 
more balanced and improved heat distribution as well as a more comfortable in-house 
temperature and indoor climate, with less manual work, the owners should invest in a pellet 
stove. A pellet stove without a chimney can reduce the environmental pollution, which is higher 
today because of the current woodstove.  
 
The results of the modeling indicate that by isolating just the floors and roof of the boat, the 
indoor temperature will reach 20 ˚C. To accomplish an enhanced internal environment at Vista 
the required investment will be 120 000 SEK. The investment includes a 10 cm thick isolation of 
land discs consisting of Rockwool, a dehumidifier, a ventilation system, eight new triple-glazed 
windows and window molding for two smaller windows and a pellet stove.  None of these 
modifications will affect Vista’s historical presence and the electricity usage can be significantly 
reduced as the heating radiators can be removed. The total cost per month with a 15 year 
payback plan is will be 8 000 SEK.  
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Sammanfattning 

I Sverige råder det ofta kalla vintrar och milda somrar.  Under vår och höst kan det vara problem 
med en relativt stor nederbörd. Det omväxlande klimatet som råder i Sverige påverkar en del 
bostadsägare mer än andra. I fritids- och permanentboende båtar, som ursprungligen inte byggts 
för permanentboende, blir årstidsväxlingarna påtagliga, både när det gäller energikostnader och 
kvaliteten på inomhusklimatet. Ett problem med inomhusklimatet är att det under vinterhalvåret 
blir väldigt kallt och fuktigt vilket kan påverka både båtens vitalare delar och levnadsstandarden 
negativt.  
 
Fritidsbåten Vista är en gammal Västkusttrålare som byggdes 1938 vid Orust båtvarv. Hon är 76 
fot och är i stort behov av energieffektivisering då energikostnaderna är höga i förhållande till 
boytan. Vista har en uppvärmningskostnad på cirka 1 400 kr/m2 och år för köksdelen och 
motorrummet som är på 38 m2. I denna rapport kommer en kartläggning genom termografering 
och en analys av båtens värmebehov att presenteras. Den visar att Vista är i stort behov av 
tilläggsisolering. Isoleringen måste genomföras innan andra alternativa energieffektiviseringar är 
lönsamma att installera.  
 
De insamlade mätvärdena visar även att fritidsbåten är i stort behov av att minska den relativa 
fuktigheten.  Detta kan åtgärdas med hjälp av en separat avfuktare i de rum som är mest utsatt 
för en eventuell fuktskada samt ett mekaniskt ventilationssystem som är rekommenderat för 
fritidsbåtar över 40 fot. För att ytterligare förbättra inomhusklimatet rekommenderas att nya 
treglasfönster installeras då de nuvarande fönstren på däck läcker vid nederbörd. För att få en 
jämnare värmefördelning och en ökad inomhustemperatur, för minimalt manuellt arbete, bör det 
investeras i en pelletskamin. Genom att installera en pelletskamin utan skorsten blir 
miljöutsläppen mindre än för en vedkamin.  
 
Resultaten av modelleringen tyder på att isolering endast behövs utföras på tak och golv för att 
uppnå en inomhustemperatur på 20 ˚C. För att uppnå en förbättrad inomhusmiljö på Vista krävs 
det en totalinvestering på 120 000 kronor. I investeringen inkluderas en 10 cm tjock isolering utav 
markskivor av stenull från Rockwool, en avfuktare, ett ventilationssystem, åtta nya fönster och 
isoleringslister för två mindre fönster samt en pelletskamin. Dessa påverkar inte Vistas historiska 
utseende. Med dessa åtgärder kan den direktverkande elen minskas då de nuvarande radiatorerna 
kan avlägsnas. Den totala månadskostnaden, med en 15 års avbetalningsplan på investeringen, 
blir då 8 000 kronor.   
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Förord 

Arbetet ”Energieffektivisering på Vista” är ett kandidatexamensarbete på 15 högskolepoäng 
genomfört av Sandra Davidsson och Michelle Tommosgård, vid Kungliga Tekniska Högskolan 
under våren 2012. Den framarbetade rapporten består av sex delar.  
 
Kapitel 1 tar upp introduktionen till projektet med underrubrikerna bakgrundsbeskrivning, syfte, 
projektmål, kravspecifikation och metod. Valet av energieffektivitetsåtgärder väljs med de 
kriterier som nämns i denna del. I kapitel 2 presenteras den genomförda litteraturstudien i form 
av grundläggande fakta inom några av de effektiviseringslösningar som finns på marknaden idag. 
Syftet med avsnitt 2 är att ge läsaren en förståelse och en faktabakgrund om de olika 
energieffektivitetsmetoder som finns, innan analysen presenteras. I kapitel 3 redovisas 
övergripligt projektets metoder. Kapitel 4 presenterar de ekvationer och modeller som använts i 
simuleringen. Kapitel 5 innehåller de olika resultaten som framkommit ur de olika mätningarna 
och i modelleringen. Kapitel 6 består av en slutsats och modellens rimlighet och i kapitel 7 
presenteras de eventuella arbeten som skulle kunna vara aktuella i framtiden.  
 
Vi vill rikta ett stort tack de personer som har hjälp och stöttat oss under detta projekt, utan ert 
engagemang hade vi inte kunnat ro i hamn detta projektarbete.  
 
Catharina Erlich, Handledare 

Mats Horn, Uppdragsgivare 

Peter Hill, Forskningsingenjör vid KTH 

Peter Johansson, Överstyrman på RS Sundt Flyer i Norge 

Tom Lybech, Diplomerad energihandläggare på Energihuset AB 

Victor Lundgren, Civilingenjör, Avfuktarexperten 

Ronny Narvell, Narvells Ingenjörsbyrå & Försälning AB. 

Jannis Apergis, www.luftbutiken.se 

Per-Anders Tommosgård, P-A’s Kök och Snickeri 

Jenny Davidsson, Rökdykare Attunda Brandförsvar 
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Värmebehov 

Vedpanna ved 

Direktverkande el 

Radiatorer 

Vitvaror 

Luft/luftvärmepump 

Belysning 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Stockholms stad är uppbyggt av olika öar och har många hamnar med flertalet gamla fritidsbåtar. 
Fritidsbåtägarna har problem med inomhusklimat och att båtens vitalare delar, exempelvis 
motorn, inte får frysa under vintern. I dagsläget använder många båtägare vedpannor och/eller 
direktverkande el för uppvärmning och ibland förekommer även oljeeldning. Detta genererar en 
dyr energikostnad för båtägarna, vilket gör att det finns ett stort behov av energieffektivisering 
och att skapa alternativa energilösningar. Utgångspunkten för detta projekt är fritidsbåten Vista, 
som ligger förtöjd vid kajen på Strandvägen nära Djurgården i en skyddad miljö utan stora vågor 
och hård båttrafik. 
 
Vista är en Västkusttrålare som byggdes vid Orust 1948, på beställning av den svenska flottan. 
Vistas skrov är tillverkat av ek på ek lager för att klara de uppgifter hon var skapad för. Hon är 23 
m lång, 6 meter bred och väger 79 ton. Vista registrerades som en minsvepare och var verksam 
inom detta område fram till 1978 då hon avvecklades, omregistrerades och såldes som 
fritidsfartyg. Då hon har ett historiskt värde vill båtinnehavaren bevara hennes ursprungliga 
utseende (Horn, 2012).  
 
För att få en visuell överblick över hur Vistas energibehov ser ut idag se schemat i Figur 1. 
Slutsatsen kan dras att största delen av Vistas tillförda värmeenergi kommer från den 
direktverkande elen.  Det finns även en vedpanna som kräver att vedklabbar tillförs regelbundet, 
manuellt, detta är en billig värmeenergi då båtinnehavaren äger skog (Horn, 2012). 
 
  

Figur 1: Nuvarande energitillgång på Vista. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att kartlägga och analysera Vistas energianvändning. Utifrån 
utvärderingen ska förslag på åtgärder tas fram som gör att inomhusklimatet bättre samtidigt som 
energibesparingar kan erhållas. Syftet är också att de framtagna förbättringarna ska kunna 
appliceras på andra fritidsbåtar som är i behov av energieffektivisering.  
 
Lösningen skall: 

 Vara ekonomiskt hållbar och att uppfylla,  

1. Minska de elkostnader som finns idag 

2. Ha en återbetalningstid på investeringen som ligger inom rimliga ramar från 

uppdragsgivaren 

 Vara miljömässigt och socialt hållbar och uppfylla,  

1. Mindre miljöutsläpp än idag  

2. Inte störa omgivningen och andra boende i området 

 Använda alternativa energikällor för att, 

1. Höja temperaturen i båten 

 Förbättra inomhusmiljön i båten genom att, 

1. Förbättra luftfuktigheten  

2. Isolera 

3. Byta vedkaminen för att öka värmeproduktionen samt få en stabilare och jämnare 

värmetillförsel i båten 

 Bevara båtens konstruktion, 

1. Historiska arv 

2. Viktfördelningen på båten som skapar balans 

 Skorstens spillvärme ska,  

1. Bevaras genom att omkonstruera eller byta ut den nuvarande skorstenen 
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1.3 Kravspecifikation  

1.3.1 Förutsättningar för projektrapporten 

 

 Genom uppdragsgivaren ska relevant information och statistik överlämnas kring 
fritidsbåten Vista. 
 

 Möten med handledaren, uppdragsgivaren och andra relevanta personer ska under 
projektets gång finnas att tillhanda hålla.  

 

 

1.3.2 Begränsningar och antaganden 

 
Genom att begränsa och göra olika antaganden kan analysen förenklas. Dessa antaganden och 
begränsningar återfinns nedan. Valen av begränsningar och antaganden har valts för att kunna 
presentera en mer verklighetstrogen bild av resultaten och slutsatserna.  
 

 Genom att studera en fritidsbåt, Vista, kommer resultatet och slutsatserna gälla för just 
Vista och andra båtar kan använda dessa som en modell med vissa ändringar. 
 

 På Vista idag bor det två personer vilka är där olika dagar under veckorna, denna 
begränsning förenklas genom att bortse ifrån de boendes närvaro vid mätningarna av 
temperaturerna.  
 

 Vista är en historisk båt och därför kommer inga stora utseendemässiga, yttre, 
förändringar att göras detta för att bevara Vistas arv.  
 

 Vista ligger på Strandvägen nära Djurgården och området är väl besökt av turister och 
andra människor. Omgivningen är därför viktig att bevara. 
 

 Vidare får inte de nya energilösningarna påverka båtens funktion då den måste kunna 
förflytta sig för att vara förtöjd vid Strandvägen. 
  

 Miljömedvetna val kommer att begränsa de effektiviseringsåtgärder som finns att tillgå på 
marknaden idag. 
 

 Vid modelleringen kommer vissa antaganden att erhållas för att underlätta 
beräkningsgången. Arean på däck/tak och golv i köksdelen, motorutrymmet och den 
övre hytten har beräknats som rektanglar. Aktern och fören har beräknats som en triangel 
och samtliga väggar har beräknats som rektanglar. 
 

 Förenklingar i beräkningen av U-värdet kommer att utföras då alla parametrar inte är 
givna.  Det nya U-värdet kommer att beräknas med det ursprungliga värdet plus 
isoleringen. 
 

 För att kunna jämföra och tolka Vista isoleringsbehov kommer beräkningarna för tak och 
golv inte inkludera väggarna vid utstrålningen av värme. Istället kommer väggarna 
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inkluderas i beräkningen av hela båtens isolering (tak, golv och väggar). Detta för att 
kunna jämföra de olika U-värdena och se om det räcker att enbart isolera tak och golv. 
Vistas volym beräknas med dess area multiplicerad med höjden.  
 

 Viktade inomhus- och utomhustemperaturer används vid beräkningar av U-värdet utan 
isolering.  
 

 Temperaturen under golvet (mellan golv och skrov) har antagits vara konstant 2 ºC.  
 

 Den nya inomhustemperaturen ansetts till 20 ˚C vid beräkning av det nya värmebehovet.  
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2. Litteraturstudie 

2.1 Väderförhållanden i Sverige/Stockholm 

Föra att få en bakgrund om vilka energialternativ som kan utnyttjas i Stockholmsområdet samt 
vad som orsakar klimatproblemen för fritidsbåtar har en studie för Stockholms väderförhållanden 
genomförts. Det senaste århundradet har det globala klimatet blivit varmare. Detta beror till 
största del på utsläppen av växthusgaser, främst från fossila bränslen, enligt FN:s klimatpanels 
rapport IPCC (SMHI, 2009a). Väderförhållandena förändras dagligen och medeltemperaturen har 
ökat med 0,7 grader på en 100-års period. Arktis isar, de stigande havsnivåerna och en förändring 
i nederbördsmönstret är endast ett fåtal bevis på att en förändring av människans beteende 
gentemot naturen måste förbättras. Det finns också vissa forskare som tror att dessa förändringar 
sker av naturlig kraft. Det är dock svårt att veta exakt varför vädret och klimatet har förändrats 
(SMHI, 2009b).  
 
Figur 2 illustrerar hur temperaturen i Stockholm har förändrats från 1760 fram till 2010. De 
nedåtgående, negativa, staplarna visar att medeltemperaturen har varit lägre än normalt och 
tvärtom. De senaste 15 åren har medeltemperaturen ökat som synes i Figur 2. I synnerhet har en 
kraftig ökning skett från 1980-talet och framåt, vilket beror dels på de ökade växthusgaserna som 
gör att solstrålningen reflekteras tillbaka till jordens yta och höjer temperaturen. Det finns många 
andra idéer varför temperaturen ökat sedan 1980-talet, exempel på detta är att temperaturen har 
under historiens tid, ökat och kommer också att fortsätta öka tills den sjunker till en normal 
temperatur igen (Bratt, 2011).   

 

 
Under en 30-års period, 1961-1990, var årsmedelnederbörden 612 mm/år och för de 
nästkommande 18 åren, mellan 1991 till 2008 ökade årsmedelnederbörden till 628 mm/år. Detta 
är en ökning med 2,6 %. I en undersökning av SMHI i Stockholm togs en framtida bild fram hur 
nederbörden kan komma se ut i framtiden, se Figur 3. Denna visar att årsmedelnederbörden 
gradvis kommer att fortsätta öka (SMHI, 2010). De positiva staplarna är de som har positiva 
avvikelser jämfört med referensvärdet, 612 mm/år. De negativa staplarna visar en negativ 
avvikelse. För Vistas del kan en ökad nederbörd betyda mer fukt och därav mögelbildning om 
ventilationen är dålig (SMHI, 2010).  
 

Figur 2: Rekonstruerad årsmedeltemperatur, Stockholm 1856-2010  (SMHI, 2011). 
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Figur 3: Årsnederbörden från 1970 till 2100 i Stockholm (SMHI, 2010). 

Vindstatisiken i Sverige har under 1900 talet fram till 2010 minskat, vilket Figur 4 visar. I Figur 4 
illustreras det hur de geostrofiska vindarna har varierat i medelantal med en vindstyrka på 25 m/s. 
Varför vindarna har minskat i antal kan forskarna idag inte svara säkert på utan det krävs mer 
forskning (SMHI, 2010).  En sjunkning av vindstyrka och antal kan påverka Vista om båten 
skulle installera vindkraftverk eller använda vågkraft som delvis är beroende av vindar.  

 
Figur 4: Vindförhållandena i Sverige från 1900 till 2010 (SMHI, 2010). 

 

2.2 Nuvarande energisystem på båten Vista 

I Figur 5och Figur 6 framgår det att Vista har två våningar. Den övre delen fungerar som en hall 
och som en umgängesplats med ett bord och en soffa, denna del är på 17 m2. Nedervåningen 
består av en sovhytt samt dusch och toalett i fören på 8,6 m2. Mittdelen består av ett kök, en 
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sovplats och ett vardagsrum på cirka 25 m2. Efter köket kommer maskinrummet på cirka 20 m2 

och i aktern finns det ytterligare en hytt på cirka 6 m2 men denna är i dagsläget inte inredd. Den 
totala båtarean är cirka 70 m2 varav boytan idag är cirka 51 m2. Utöver detta anger Figur 5 de olika 
värmekällornas placering. Det värmekällor som Vista har är elradiatorer, en luft/luftvärmepump 
och en vedspis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Undre delen av båten. 
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Figur 6: Övre hytten på Vista. 
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2.2.1 Direktverkande el 

 
Elenergi kan via två olika system användas för att värma upp bostaden, antingen genom ett 
vattenburet värmesystem eller genom direktverkande el. I Vistas fall är det i huvudsak den 
direktverkande elen som värmer upp boytan. Fördelarna med den direktverkande elen är att den 
har en låg investeringskostnad och att det är en enkel installationsprocess. Ytterligare en fördel är 
att den direktverkande elen inte ger några lokala utsläpp. Uppvärmning med direktverkande el 
sker med hjälp av radiatorer och på Vista finns det 4 stycken som vardera är på 400 W (Horn, 
2012). Direktverkande el i radiatorer har en dyr uppvärmningskostnad, i dagsläget är den 
direktverkande elen näst dyrast efter uppvärmning med olja (Energimyndigheten, 2012a).  
 
En eluppvärmd villa på 125 m2 kan ha elkostnader på upp emot 25 000 kronor per år 
(Energirådgivningen, 2011a). Detta innebär en uppvärmningskostnad på 200 kr/m2 och år. Vista 
har en boyta på cirka 70 m2 men på grund av de omfattande värmeförlusterna blir det en hög 
elkostnad varje månad relativt boytan. Elkostnaden för Vista är i dagsläget cirka 4 500 kronor i 
månaden varav endast motorrummet och köksdelen värms upp, vilket har en area på 38 m2 
(Horn, 2012). Vista har då en uppvärmningskostnad på cirka 1 421 kr/m2 och år för köksdelen 
och motorrummet. Den uppvärmda arean är 87 m2 mindre än en vanlig eluppvärmd villa på 125 
m2 men elkostnaden är 1 221 kronor dyrare per kvadratmeter och år. Det finns alltså ett behov av 
en bättre energilösning på Vista för att sänka elkostnaderna. 
 

2.2.2 Vedkamin 

 
Vistas andra stora värmekälla är en vedkamin. Fördelen med att elda med ved är att 
båtinnehavaren äger egen skog och har därför inga kostnader för veden mer än det arbete det 
krävs för att såga och klyva veden. Nackdelen är dock att kaminen är rätt liten och det är 
arbetskrävande att elda i den, det måste ständigt fyllas på med nya vedklabbar. I snitt måste 
båtinnehavaren fylla på med en ny vedklabbe, på cirka 0,5 kg, var 15 minut under vinterhalvåret, 
detta görs manuellt vilket påverkar innehavarens tidsflexibilitet kraftigt (Horn, 2012). 
  
För att vedeldning inte ska påverka den omgivande miljön krävs det att eldningen sker på rätt 
sätt. Det ska vara tillräckligt mycket syre i de olika förbränningsfaserna, är syretillförseln för liten 
bildas det tjära som lätt fastnar i skorstenen vilket ökar risken för soteld. Vid en för stor 
syretillförsel försvinner större delen av värmen ut genom skorstenen och eldningen är då 
meningslös (Energimyndigheten, 2011b).  
 
På Vista kan skorstenen bli varm och rödfärgad, detta kan bero på att syretillförseln är för stor. 
En annan viktig aspekt är fukthalten i veden. Om veden är fuktig kyls eldstaden och då minskas 
det effektiva värmevärdet. Att fuktig ved kyler ner eldstaden beror på att det går åt en stor 
energimängd för att koka bort vattnet som finns i veden. Nyhuggen ved innehåller 45-50% vatten 
medan torkad ved innehåller cirka 20-25% (Energimyndigheten, 2011b).  
 
Genom att veden är torr blir eldningen miljövänlig och ekonomiskt fördelaktigt. För att veden 
ska hinna bli tillräckligt torr måste den få torka under en längre tid, under bra förhållanden. Det 
är därför bäst att avverka träden under vinterhalvåret, då träden har en lägre fuktighalt. Genom 
att klyva, stapla och torka veden innan april kan den sedan användas under kommande 
vintersäsong. Tyngre vedslag såsom ek, ask och bok torkar extremt långsamt och bör ligga i 2-3 
år innan de används (Energirådgivningen, 2010b). 
 



10 
 

Ur en ekonomisk synpunkt är ved en relativt billig energikälla, enligt Energirådgivningen 
uppskattas självkostnadspriset till 70 kr/m3. På grund av det arbete som vedkaminen kräver, för 
att hålla den varm, är en alternativ lösning att föredra. Ytterligare en aspekt som talar för en 
annan lösning är att kaminens värme även behövs på natten under vinterhalvåret för att bevara 
en komfortabel inomhustemperatur (Energirådgivningen, 2010b). 
 

2.2.3 Luft/luftvärmepump 

 
Luft/luftvärmepumpen eller komfortvärmepumpen som den även kallas hämtar värmeenergi 
från utomhusluften med hjälp av ett fläktsystem och transporterar in den i bostaden. Det är med 
hjälp av värmepumpsprocessen som antingen uppvärmd eller avkyld luft kan tillföras. Då 
värmepumpen blåser in luft i rummet skapas en jämnare lufttemperatur vilket medför att 
inomhuskomforten ökar. Denna teknik är gynnsam för småhus med öppen planlösning och som 
är uppvärmda med direktverkande el utan tillgång till ett vattenburet värmesystem (Svenska 
värmepumpföreningen, 2012).  
 
Det är viktigt att båtens vitalare delar såsom motorn inte fryser sönder under vinterhalvåret. 
Därför finns det idag en luft/luftvärmepump placerad i en av bjälkarna som blåser ner i 
motorutrymmet med en temperatur på 18 °C. Placeringsvalet av värmepumpen är dock inte 
optimal då den varma luften stiger uppåt. Den modell som är placerad på båten är en Panasonic 
Inverter (Horn, 2012), den kräver 1 kW direktverkande el för att kunna tillföra 6,5 kW 
värmeeffekt alternativt 4,0 kW kyleffekt och dess årsvärmefaktor, COP, har ett maximalt värde  
på 4,04 (Luftmiljöbutiken, 2012). 
 
En luft/luftvärmepump kan vara bra för en båt då den även fungerar som en avfuktare. 
Ytterligare en fördel med en värmepump är att det krävs en liten arbetsinsats när den väl är 
installerad. Det enda som krävs är att filtret damsugas med jämna mellanrum. Nackdelar med 
denna värmepump är att COP värdet blir lägre än för till exempel berg- och jordvärme då 
temperaturdifferensen mellan årstiderna är högre för luften än vad den är i marken (Svenska 
värmepumpföreningen, 2012). 
 
Vid montering av en värmepump ska en verksam yrkesman med certifikat utnyttjas, att installera 
en värmepump på egen hand är ett lagbrott. Tekniken i värmepumpen är avancerad och kräver 
därför även kunnig personal vid eventuella driftsstörningar (Svenska Värmepumpföreningen, 
2012).  
 
En luft/luftvärmepump har en dyr investeringskostnad, förutom denna tillkommer kostnaden för 
den elektricitet som pumpen använder. Den största nackdelen med denna typ av värmepump, för 
Vistas del, är att den kan sluta fungera om det är riktigt låga temperaturer utomhus. Ur 
miljösynpunkt är värmepump en bra lösning då den inte ger några lokala utsläpp (Svenska 
Värmepumpföreningen, 2012). 
 

2.2.4 Varmvattenberedare 

 

Varmvattenberedaren på Vista är i dagsläget ur funktion och drar således ingen ström.  För en 
normalstor familj på fyra personer går 4800 kWh per år till varmvatten. I modernare 
varmvattenberedare finns det en genomströmsberedare som är en eller två värmeslingor med 
vatten som cirkulerar runt behållaren. Vattnet värms antingen upp i en separat ackumulatortank 
eller direkt ifrån pannan/kaminen (Energimyndigheten, 2011c). 
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En ny varmvattenberedare behöver installeras på Vista och det finns då några aspekter att tänka 
på. Ur ett ekonomiskt perspektiv bör en överdimensionering av varmvattenberedaren inte göras 
utan införskaffa en som täcker det dagliga behovet. Den ska vara välisolerad för att minimera de 
värmeförluster som finns. Ett riktmärke kan vara att värmeförlusterna inte bör överstiga 400 
kWh per år (Energimyndigheten, 2011c).  
 
Om Vistas ägare ska investera i en ny varmvattenberedare kan det även vara bra att se över de 
alternativa energikällorna som kan hjälpa till att värma upp vattnet. Ett exempel på en lösning kan 
vara att solenergin värmer upp vattnet under sommarhalvåret och en kamin under vinterhalvåret.  
 

2.2.5 Övrig energi 

 

Vista har även övrig energi i form av hushållsel såsom lampor, spis, ugn, fläkt, kyl och frys. Det 
finns dels nio stycken energislukande halogenlampor på 42 W vardera och fem stycken mindre 
halogenlampor på 28 W. Utöver dessa lampor finns det även fyra stycken lysrör på 15 W (Horn, 
2012). På Vista finns det även en kombinerad kyl och frys av märket, Indest. Frysfacket på denna 
modell har en kapacitet på 42 liter, kylens kapacitet är 180 liter och dess energiförbrukning är 292 
kWh per år (Indest, 2010). Spisen och ugnen på Vista är av märken Pelvs från Ikea med en effekt 
på 6,2 kW. Fläkten kommer från IKEA har märket Whirlpool, AKR 634 GY/2, med en effekt på  
240 W (Horn, 2012).  
 

2.2.6 Övriga detaljer av Vista 

 
Det finns sex stycken stora fönster och två små i den övre hytten, vilka är englasfönster och 
saknar isoleringslist. Utöver dessa finns det två takfönster på däck, varav det större är placerat i 
fören och det mindre i köksdelen. Vid nederbörd läcker vatten in genom dessa.  
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2.3 Förbättrad inomhusinfrastruktur 

2.3.1 Krav på inomhusmiljö 

 

Vid energieffektiviseringen av Vista kommer inomhusinfrastrukturen även att påverkas. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till de riktlinjer och bestämmelser som finns angående inomhusmiljön.   
Det som är viktigt för en god inomhusmiljö är följande fyra faktorer; fukt, lukt, damm och 
temperatur. En torr byggnad är en förutsättning för ett bra och hälsosamt inomhusklimat. Fukten 
som skapas i bostaden kommer dels från matlagning, tvätt och dusch men även från fuktbelägg 
på fasaden. Hälsoproblem uppstår då fukten skapar kemiska eller mikrobiella utsöndringar från 
byggnadsmaterialet. Ibland kan lukten som utsöndras från människor, djur, inredning och 
byggnadsmaterial leda till hälsobesvär. En dammig inomhusmiljö uppstår till följd av 
hudavsöndringar från människor och djur samt från textilier, detta kan leda till hälsoproblem i 
form av astma (Energirådgivningen, 2010h). 
 
Enligt Socialstyrelsen är ett för kallt, varmt eller dragit inomhusklimat en olägenhet för 
människors hälsa. De faktorer som påverkar hur människan upplever inomhusklimatet brukar 
kallas för det termiska klimatet. Några av de faktorer som tillsammans utgör det termiska klimatet 
är, lufttemperaturen, strålningstemperaturen, luftens hastighet i form av drag och luftens 
fuktighet. Inomhustemperaturen bör därför bedömas utifrån dessa fyra faktorer (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
Ett inomhusklimat som upplevs som kallt, varmt eller dragit kan ge direkta eller indirekta effekter 
på hälsan. Direkta hälsoeffekter till följd av låga temperaturer är hjärt-, kärl- och lugnreglerande 
sjukdomar. Hög inomhustemperatur kan göra att luften blir torr och kan då påverka luftvägarna. 
En för hög temperatur kan även leda till illamående, trötthet och huvudvärk och en allt för dragig 
miljö kan istället ge till exempel nackspärr (Andersson, 2012a). 
 

2.3.1 Ackumulator 

 
Den äldsta metoden att sprida värme från en värmekälla är att låta luften cirkulera och sprida 
värmen i bostaden. Luft är dock en dålig värmeledare vilket gör spridningen av värme ineffektiv 
och den största delen värmeenergi går oftast ut genom skorstenen. Vatten är en betydligt bättre 
värmeledare vilket gör att många pannor och kaminer idag är kopplade till ett vattenburet 
värmesystem (Lybech, 2012). 
 
För att få ett bra vattenburet värmesystem skulle en ackumulatortank kunna installeras på Vista. 
En ackumulatortank kan liknas vid en stor isolerad behållare som kan lagra energi och värme i 
vattnet upp till två dygn. Ytterligare en fördel med en ackumulatortank är att den kan kopplas till 
alla typer av värmekällor förutsatt att det system som distribuerar värmen i bostaden är 
vattenburet (Lybech, 2012). 
 
Ett exempel på hur en bra installationslösning kan se ut, ses i Figur 7, där ackumulatortanken 
spelar den centrala rollen. För att inte störa förbränningen i pannan bör vattnet ha en 
inloppstemperatur på minst 70 °C vilket tillgodoses då en del av det uppvärmda vattnet går direkt 
tillbaka till pannan. Inuti själva ackumulatortanken är vattnet skiktat, det övre skiktet ska vara 
betydligt varmare än i de nedre skikten. Från det övre skiktet strömmar vatten till radiatorerna 
och blir där nerkylt. Det kalla vattnet strömmar sedan in i ackumulatorns nedre skikt. Skikten i 
tanken uppkommer tack vare en inbyggd reglerutrustning, denna återcirkulerar vattnet in i 
pannan eller luft/vattenvärmepump till dess att den uppnått rätt arbetstemperatur. När vattnet 
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har uppnått rätt temperatur öppnas en ventil och vattnet flödar då upp till det övre skiktet igen 
(Novator, 1996).  
 

 
 

Figur 7: Visar hur en ackumulatortank kan sammankopplas med solpanel och det vattenburna 
värmesystemet (Mixtum, 2012). 

 
Genom detta blir värmen i bostaden mer jämt fördelad. En vattenkyld panna kan även kopplas 
till bostadens varmvattenberedare och därmed kan elförbrukningen minskas (Lybech 2012). 
Priset på en ackumulatortank varierar beroende på material och utformning och hamnar 
någonstans mellan 2 548 och 50 325 kronor (Combi Heat Värmeprodukter, 2012). I Vistas fall 
finns i dagsläget inget vattenburet system, varför en installation av ackumulatortank skulle hamna 
i det övre kostnadsskiktet. 
 

2.3.2 Ventilation 

 

Båtar har i huvudsak dålig ventilation och Vista som är en äldre träbåt ventileras genom självdrag. 
Det betyder att vid blåsigt väder kommer mycket luft in i springor och andra hål i fritidsbåten. 
Ventilation är dålig på Vista och detta gör att luften på båten är fuktig vilket kan bidra till mögel, 
se avsnitt 3.4 Temperatur och relativa fuktigheten mätt i Vista (Soliduct, 2012).  
 
Vista har i dagsläget en relativ luftfuktighet på 70 %. En bra inomhusmiljö i båtar byggda av trä, 
kräver en relativ luftfuktighet på mindre än 75 % av den relativa luftfuktigheten annars möglar 
båten. Det är inte bara hur hög den relativa luftfuktigheten är som spelar roll för mögel, utan 
även hur länge den relativa luftfuktigheten är hög (Lundgren, 2012). Vistas relativa luftfuktighet 
ligger i gränsområdet för att bilda mögel dock har hon inte denna höga halt under längre 
perioder. Duschar och människors in- och utandningsluft påverkar också inomhusluften och 
detta kan resultera i kondens på olika ytor i båten (Soliduct, 2012).  
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För lång tid med en hög luftfuktighet i båten kan således resultera i mögel på ytor och även i 
väggarna. Ett bra ventilationssystem ska ha ett svagt undertryck inomhus, detta för att minska 
risken för att fukt ska kunna leta sig in i båtens skrov och andra vitala delar. Enlig Boverket finns 
det byggregler som måste uppnås för bostäder med ventilation. Enligt dessa ska det finnas en 
kontinuerlig luftväxling med ett uteluftsflöde på 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea 
(Soliduct, 2012). 
 
Ventilationens uppgift är att byta gammal luft mot ny, frisk luft. Träbåtar har överlag bättre 
ventilation än båtar tillverkade av plast. Träbåtar är ofta byggda med en annan teknik som ökar 
ventilationen samtidigt som de har mer läckage. Vid vindstilla förhållanden under en kall vår-, 
höst- eller vinternatt fungerar ventilationen sämst (Berndtson, 1998).  
 
Luften har under vintertid sämre förmåga att behålla vattenångan som finns i luften i olika grad. 
Under sommaren kan luften behålla mer vattenånga och risken för utfällning av dagg minskar. 
Men även under varma sommardagar kan dagg bildas mot kvällen då temperaturen sjunker. Den 
punkten då dagg bildas kallas daggpunkten och vid denna är den relativa fuktigheten 100 %. 
Detta mått är viktigt för att den beskriver hur mycket fukt det upplevs finnas i luften (Svenska 
kryssarklubben, 2003a).  
 
I ett nytt projekt med start 2002 i Solna, har nya husbåtar byggts. Det byggdes 25 stycken nya 
husbåtar och detta startade en ny trend (Karlsson, 2009). Nu har många andra delar av Sverige 
investerat i denna idé. Människan har sedan urminnes tider varit i behov av vatten för sin 
överlevnad och många städer i Sverige ligger i närheten av kusten eller andra vattenområden på 
grund av detta. Uppvärmningen sker med en typ av värmepump och den värme som genereras, 
sprids genom ett vattenburet golvvärmesystem. Ventilationen i form av till- och 
frånluftventilation förbättrar cirkulationen av luften i båtarna (Modern Marine Homes, 2012).  
 
Detta skulle kunna vara en lösning för Vista, att lägga in golvvärme i båten som hjälper till att 
sprida värme genom hela bostaden. Dock kommer detta förstöra den utformning båten har idag, 
vilket kan påverka dess historiska värde. Det är en fråga om hur mycket båten ska bevaras och 
det är även en ekonomisk fråga, då ett vattenburet system är kostsamt. Ett vattenburet 
värmesystem kostar cirka 350 kr/m2 och det krävs en yrkeskunnig för att installera detta 
(Tommosgård, 2012).  
 
Några exempel på ventilationssystem är självdragsventilation, frånluftventilation, mekanisk från- 
och tilluftsventilation samt hybridventilation. I självdragsventilation stiger den varma luften uppåt 
i kanaler, ut ur bostaden. Den nya friska luften kommer från utsidan som tar sig in genom 
otätheter och ventiler, se Figur 8. Denna metod är vanligast för villor men den har negativa 
aspekter. Den är beroende av vädret, då det blåser blir det en bättre ventilation än då det är 
vindstilla. Självdrag är sämre på sommaren då det blåser minst och det är då ventilationen behövs 
som mest. Detta kan åtgärdas med hjälp av att täta fönster, dörrar, andra otätheter och montera 
in tilluftsventiler (Vi Villa, 1999a).  Många bostadsägare tätar sina fönster eller fasader vilket Vista 
skulle behöva göra för att behålla ett bra inomhusklimat. Detta gör att självdrag inte är ett bra 
ventilationsalternativ för Vista.  
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Figur 8: Självdragsventilation (Soliduct, 2012). 

Frånluftsventilation sker med en kontinuerlig fläkt som skapar ett undertryck i bostaden. Denna 
behöver vara installerad rätt och underhållas ständigt för att luften ska kunna ta sig igenom smala 
kanaler och rör. Tilluften tas från uteluftsventiler som kan placeras på fönsterkarmar eller i 
väggen. Vid för kallt väder kan dessa reglera luftflödet. Nackdelen med denna anordning är att 
den drivs med elektrisk energi och kan ibland låta en del. Dessa system kan användas 
sammankopplade med en värmepump och återvinna värmen i ventilationsluften 
(Energimyndigheten, 2010d). För Vistas del kan detta vara en alternativ lösning för att få en 
bättre ventilation.  
 
Den mekaniska från- och tilluftsventilationen balanserar flödet av in och ut luften genom 
bostaden, vilket betyder att inget undertryck behövs. Systemet tar uteluften och värmer samt 
filtrerar denna som sedan kan spridas till de olika områdena i bostaden. Frånluftdonen suger 
sedan ut luften i de områden som är mest förorenade exempelvis i köket eller i motorutrymmet 
på en båt. Det går även för detta system att återvinna en del av den varma luften innan den sugs 
ut ur bostaden. I samband med ett FTX-system, värmeväxlare, kan en god ventilation och 
temperatur i båten erhållas. Dock måste detta system underhållas för bästa resultat (Soliduct, 
2012). I  Figur 9 illustreras hur ett FTX-system kan se ut (Energimyndigheten, 2011e).  
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Figur 9: FTX-system för ventilation (Energimyndigheten, 2011a). 

Tilluften tas in från 1 i Figur 9 från uteluften (tilluft). I nummer 2 i Figur 9 värms luften upp i en 
värmeväxlare med den varma luften som ska lämna bostaden (frånluft). I nummer 3 i Figur 9 
fördelas den varma luften i huset och i nummer fyra tas dålig luft ut från andra fuktigare 
områden. Det finns FT- och FTX-system som inte återvinner den värmare luften 
(Energimyndigheten, 2011e).  
 
Hybridventilationen drivs med självdragsventilation i samarbete med mekaniskt 
frånluftventilation. Systemet är en bra lösning eftersom att då självdraget inte uppnår de krav som 
ställs på ventilationen, sätts den mekaniska ventilationen igång. Systemet är lämpligast för 
varmare områden i bostäder som inte behöver värmeåtervinning och skulle inte vara ett bra 
alternativ på Vista (Soliduct, 2012). 
 
Idag finns det många olika driftoptimeringslösningar för ventilationssystem som kan användas. 
Ett förslag är ventilation med solceller. Dessa sätts igång då solen lyser och gör att luften 
cirkulerar bättre i båten. Det finns även solcellsdrivna ventilationssystem som drivs med en annan 
energikälla under de dagar som solen inte är tillgänglig. Nicro ventiler är ett exempel och dessa 
ventilationslösningar är speciellt framtagna för båtar, se Figur 10 för exempel på en Nicro system, 
det finns många andra modeller för att passa olika båtar. Just detta system som illustreras i Figur 
10 kan ventilera båten då den är obemannad och är ett mekaniskt system (Comstedt, 2012). 
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Figur 10: Nicro ventilationssystem (Comstedt, 2012). 

 
Figur 11 illustrerar hur luften cirkulerar i fritidsbåtar med ett mekaniskt system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Grundrekommendationer för ventilation i båtar är (Comstedt, 2012 ),  
 
• Upp till 24 fot - 1 evakueringsventil 
• 24 fot till 40 fot - 1 evakuerings- och 1 insugningsventil 
• 40 fot och större - 2 evakuerings- och 1 insugningsventil 
 

Figur 11: En alternativ cirkulationsanordning framtagen för 
fritidsbåtar (Comstedt, 2012). 
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Vista är 23 meter lång och omvandlingsfaktorn mellan meter och fot är 0,3 (Johansson, 2012). 
Detta gör att Vista är 76 fot och grundrekommendation tre är således det relevanta alternativet 
för henne (Comstedt, 2012 ). 
  

2.3.3 Avfuktare 

 

Att bli av med fukten i en bostad kan ske med hjälp av att värmen höjs, vilket inte är en optimal 
lösning ur ett ekonomiskt perspektiv. En alternativ lösning är att investera i en avfuktare. Det 
finns två olika typer av avfuktare; kondensoravfuktare och sorptionsavfuktare. Båda varianterna 
fungerar bra vid varma temperaturer men om temperaturen är lägre än 15 °C fungerar 
sorptionsavfuktaren bättre (Energimyndigheten, 2009f). 
 
I Figur 12 demonstreras hur en kondensoravfuktare fungerar. Dess funktion är att fuktig luft sugs 
in genom en kylslinga med hjälp av ett fläktsystem. Kylslingan gör att fukten i luften kondenserar 
och droppar ner i uppsamlingskärlet. Kompressorns uppgift är att hålla kylslingan tillräckligt kall, 
detta görs genom att kompressorn komprimerar och pumpar runt ett kylmedium i kylslingan. 
Detta gör att luften som kommer ut ur avfuktaren är torrare än vad den var när den sögs in i 
maskinen (Ljungbys fuktkontroll och sanering, 2012). 

 
 

Figur 12: Kondensavfuktarens funktion (Ljungbys fuktkontroll och sanering, 2012). 
 
 
En kondensoravfuktare fungerar optimalt om den omgivande luften håller en temperatur på 15 
°C. Blir luften för kall kommer avfuktaren att tappa sin prestanda. Livslängden på en 
kondensoravfuktare beror på kvalitén på kompressorn samt hur många timmar maskinen är i 
bruk åt gången, men den brukar vanligtvis ligga på 8 till 15 år (Ljungbys fuktkontroll och 
sanering, 2012). 
 
Sorptionsavfuktare fungerar i utrymmen med temperaturer ner mot – 20 °C. Den fuktiga luften 
som då finns i utrymmet sugs in till ett kiselhjul med hjälp av en fläkt, se Figur 13. Kiselhjulet 
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absorberar väldigt mycket fukt i förhållande till dess yta. I denna passage blir luften avfuktad och 
den fuktiga luften blåses ut genom en våtluftslang. Den torra luften leds tillbaka till bostaden 
igen. (Ljungbys fuktkontroll och sanering, 2012). 
 
Då sorptionsavfuktare inte har någon inbyggd kompressor brukar livslängden vanligtvis vara 
något längre än för kondensoravfuktaren. Livslängden brukar vara runt 20 år, det är då viktigt att 
filtret byts ut med jämna mellanrum för att inte smuts och damm ska försämra 
sorptionsavfuktarens kapacitet (Ljungbys fuktkontroll och sanering, 2012). 
 

 
Figur 13: Sorptionsavfuktarens uppbyggnad (Ljungbys fuktkontroll och sanering, 2012). 
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2.4 Alternativ energitillförsel 
 
Det finns fördelar och nackdelar med alla typer av uppvärmning. Baserat på information från 
Thermia, 2012, kan en objektiv bild arbetas fram för att energieffektivisera Vista. Thermia har 
tagit fram en konsumentprisutveckling för de vanligaste typerna av uppvärmning. I Figur 14 
framgår det att elvärme ger en högre kostnad än vad till exempel värmepumpen gör. Det framgår 
att priset på elvärme, eldningsolja och värmepump var som högst år 2007 för att sedan sjunka till 
år 2009. Priset på värmepumpar och elvärme följer varandra vilket är rimligt då många av 
värmepumparna drivs av direktverkande el. Pelletsen fortsatte att stiga kontinuerligt fram till 
2009. Denna värmeenergikälla är betydligt billigare än vad oljan och den direktverkande el är. En 
aspekt som Figur 14 inte illustrerar är hur energikällorna förhåller sig till varandra ur en 
miljöaspekt, vilket är en viktig del i dagens hållbara samhälle (Thermia, 2012a). Som ses i Figur 14, 
skulle ett annat alternativ än direktverkande eluppvärmning för Vista kunna innebära en stor 
kostnadsbesparing. I kommande avsnitt visas Sveriges elbalans och kostnader som påverkar både 
Vistas elkostnader och indirekta miljöinverkan.  
 

 
 

Figur 14:Alternativa energilösningar (Thermia, 1a, 2012). 
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2.4.1 Sveriges elproduktion – Svensk elmix 

 
Vista använder sig idag av el från Svenska elnätet och har ett traditionellt elavtal. 
Idag är Svensk elmix till största delen beroende av kärnkraft och vattenkraft men den förnybara 
elproduktionen, så som biogas och andra avfall ökar snabbt, se Figur 15. Olja är ett fossilt bränsle 
och därmed inte hållbart i längden och den har således minskats i användning de senaste åren, 
vilket framgår i Figur 15.  Andelarna i elproduktionen varierar från år till år bland annat beroende 
av hur mycket vatten som är tillgänglig för vattenkraftverken. En annan viktig aspekt är att 
vindkraftverken fortsätter att växa till antal och deras effektivitet blir allt bättre. Ytterligare en 
anledning till att elproduktionen från förnybara energikällor har ökat under senare år är att ett 
stödsystem införts i form av elcertifikat (Energimyndigheten, 2012g). 
 

 

Figur 15: Elektriciteten i Sverige uppdelad för varje energikälla (IEA, 2011). 

 
Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra olika elområden. Indelningen medför att 
konsumenter får betala olika priser på elen beroende på vart de bor. Medelspotpriset, januari 
2012, på elbörsen Nordpool var 33,8 öre/kWh i Stockholm, vilket är cirka hälften jämfört med i 
året innan (62,2 öre/kWh). Förklaringen till detta är att januarivädret har varit förhållandevis milt 
i kombination med ett överskott i vattenmagasinen och en väl fungerande kärnkraft med en 
medeltillgänglighet på cirka 70 %, varav ett lägre elpris förväntas än vad det var 2011. Det är dock 
svårt att prognostisera elpriserna i Sverige på lång sikt då det är starkt väderberoende (Elskling, 
2012). Elpriserna kan delas in i rörligt och fast pris samt för olika antal år. Dessa priser varierar 
för varje elområde. Lägst elpris för rörlig el idag, april 2012, är 58,7 öre/kWh och högst är 72,8 
öre/kWh (Compricer, 2012).   
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2.4.2 Elcertifikat och nätanslutning 

 
Lagen om elcertifikat introducerades för första gången den 1 maj 2003 med avsikt att öka 
Sveriges elproduktion från förnybara energikällor (Sveriges Energiföreningars Riks Organisation, 
2012). Tanken med ett elcertifikat är att producenten ska få ett bidrag som gör det mer 
motiverande att investera i förnybara energikällor. Målet med systemet är att elanvändningen från 
förnybara energikällor ska öka med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020, denna lag gäller 
fram till 2035 (Vattenfall, 2012b). 
 
Producenterna för förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el, detta certifikat 
säljer sedan producenten tillsammans med elen till en elleverantör. Elleverantören är skyldig att 
köpa ett visst antal elcertifikat vilka beror på hur stor den totala kvoten är. Kvoten benämns som 
elleverans per elanvändning. Ett exempel kan vara att en elleverantör säljer 1000 MWh el och 
kvoten för detta år ligger på 15 procent, elleverantören måste då köpa 150 stycken elcertifikat. 
Elleverantörer fördelar sedan denna kostnad på sina kunder i förhållande till varje kunds 
årsförbrukning. Det bör tilläggas att avgiften för elcertifikaten är obligatorisk och denna kostnad 
ingår således i elpriset för privatpersoner. År 2012 var elkundernas genomsnittliga kostnad för 
elcertifikaten 6,3 öre/kWh (Energimyndigheten, 2012h). 
 
För att begränsa kundens kostnader är elcertifikaten tidsbegränsade. Anläggningar som byggts 
upp efter 2003 har rätt till ett elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035. För att 
tilldelas ett elcertifikat måste den aktuella anläggningen godkännas av Energimyndigheten. Om 
anläggningen blir godkänd erhålls ett elcertifikat från Svenska kraftnät.  Kraven för att få ett 
elcertifikat, förutom användning av förnybara energikällor, är att anläggningen är ansluten till ett 
elnät och att elproduktionen mäts per timme (Energimyndigheten, 2012i). 
 
Priset på elcertifikatet är beroende av utbud och efterfrågan på marknaden. Utbudet av 
elcertifikat minskas om produktionen från förnybara energikällor minskar och då stiger priset på 
elcertifikatet. Detta kommer då att locka fler aktörer att vilja producera el från förnybara 
energikällor. Systemet är således ett slags stimulanssystem för att främja ett hållbart energisystem i 
Sverige. Kundens kostnad för elcertifikatet har varierat från 2003-2010 redovisas i Figur 16. 
Slutsatsen som kan dras ur diagrammet är att priset som elkunden får betala för elcertifikatet hade 
en topp år 2008 för att sedan sjunka ner till 6,3 öre/kWh. 
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Figur 16: Elkundens kostnad för elcertifikat i öre/kWh under åren 2003-2010 (Energimyndigheten, 
2012b). 

 

2.4.3 Elproduktion: sol-, vind- och vågkraft 

 

För att minska Vistas koldioxidavtryck skulle en lokal elproduktion från förnybar energi kunna 

vara gynnsam, i synnerhet som båten har den direkta närheten till sol, vind och hav.  

Solceller 

 
Solens energi genererar varje timme lika mycket energi som jordens befolkning gör av med under 
ett år (Energifakta, 2012). Solen är inte bara en effektiv energikälla utan även miljövänlig. 
Energikällan i form av solens strålar är gratis och underhållet för processen är låg. Dock det som 
är dyrt med denna energikälla är framställningen av tillverkningsmaterialet. Solen kommer inte ta 
slut vilket energin från dagens olje- och kol produktion kommer att göra. Även kärnkraftverken 
kommer att behöva bytas ut då det inte är hållbart för miljön. Den förnybara energin, vilket 
solenergin inkluderas i, har de senaste åren minskat i tillverkningskostnaderna, då forskare hittat 
nya material att skapa solceller utav. Ökningen för användning av solenergin beror på att bidrag 
kan sökas och forskningen hela tiden gör nya framsteg (Adsten, 2006).  
 
Det finns negativa aspekter med solenergi också. Under natten och vinterhalvåret på norra delen 
av jordklotet kan inte behovet av energi mötas med solinstrålningen. Detta för att under natten är 
solen inte framme och under vinterhalvåret är soltimmarna få.  De metoder som finns idag, att 
bevara solens energi under längre perioder, är ännu inte tillräckligt utvecklade (Adsten, 2006). 
 
En metod att utvinna solens energi är via solceller. Solens strålar blir till elektricitet som kan 
används lokalt eller skickas ut på elnätet. Det finns olika typer av solceller med olika 
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verkningsgrader, pris och storlek. Kristallina solceller vilka består av kisel och tunnfilmssolceller 
som innehåller halvledarmaterial, är ett exempel på en solcell (Energimyndigheten, 2011j). Bland 
dessa är kristallina solcellen den vanligaste solcellen. De är cirka 10x10 centimeter stora och 
endast några tiondels millimeter tjocka. Kislet har kontakt med solcellens framsida och när solen 
skiner på framsidan bildas en spänning mellan fram- och baksidan vilket gör att elektroner frigörs 
från kiselplattan. Detta fenomen skapar elektrisk ström, se Figur 17, för en solcell. En solcell ger 
cirka 0,5 volt, vilket är en för låg spänning för att möta behovet som finns. Istället kopplas flera 
solceller ihop för att uppnå en lämplig spänning. Verkningsgraden på kiselsolceller är cirka 20 % 
och för solceller av halvledarmaterial som är mycket tunnare än kisel är verkningsgraden något 
lägre. Solceller av halvledarmaterial är mycket billigare (Svensk solenergi, 2012).  
 
 

 
 

Figur 17: Solcellers uppbyggnad (Energi och Klimatrådgivning, 2012). 

 
En vanlig solpanel på kisel är 10 m2 kostar cirka 40 000–60 000 kronor (vilket genererar ungefär 1 
000 kWh elektricitet per år). I dagsläget har solceller en livslängd på cirka 20-30 år. Det bedrivs 
omfattande forskning på solceller för att öka verkningsgraden och upptäcka alternativa material 
som kan användas istället för kisel. Problemet som har uppstått är att efterfrågan på kisel har ökat 
drastiskt och likaså priset (Energifakta, 2012). 
 
En ny kristall har upptäckts av ett forskarlag från Danmark vilket är Indiumarsenid, som har 
formen av nanotunna fjäll. Dessa kristaller skulle kunna ge en verkningsgrad på 30 %. Priset på 
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en solcell av Indiumarsenid skulle vara för högt för privatpersoner ännu, vilket heller inte finns på 
dagens marknad. Forskningen måste därför fortsätta för att det nya ämnet ska bli lönsamt 
(Forskning och framsteg, 2008).   
 
En annan alternativ lösning är solceller i plast. Ett forskarlag ifrån USA har kommit fram till en 
enkel och billig lösning för dagens solceller. Dagens solceller kan vara både dyra och tillverkade 
av miljöfarliga ämnen. Forskarteamet har fått solcellen i plast att komma upp i 4,4 % 
verkningsgrad. Detta är den högsta verkningsgraden för solceller i plast och kan jämföras med de 
billigaste tunnfilmssolcellerna på marknaden (Forskning och Framsteg, 2006).  
 
I Sverige fås den optimala effekten av solceller om de placeras i rakt söderläge med vinkel på 30-
50 grader. Denna uppställning producerar cirka 850 kWh per år på en yta av drygt 8 m² 
(Energimyndigheten, 2011e). Det finns idag forskning kring olika alternativa metoder för att ta 
hand om överskottet av elektricitet av solenergin. Störst uppmärksamhet har ”Smart grids” fått, 
vilket är smarta elnät. Dessa elnät kan ta emot elproduktion från olika håll i nätet. Skillnaderna 
med dagens elnät och ”Smart grids” är att de går att styra produktion och användningen samt att 
systemet är mer flexibelt (ABB, 2011). Sedan 2009 har ett stöd i form av bidrag införts till både 
privatpersoner och till den offentliga sektorn.  Det maximala beloppet som kan fås är 45 % av 
investeringskostnaderna. Stödet söks hos Länsstyrelsen och måste ha skickats in för den 31 
december 2012 (Energimyndigheten, 2011k).  
 
Solceller är ett bra alternativ för att generera energi till Vista, dock är detta en dyr lösning för att 
generera den el som behövs för att exempelvis driva de radiatorer som finns på fritidsbåten idag. 
Genom att Vista i dagsläget inte kan bevara värmen ifrån radiatorer och andra värmekällor 
kommer solceller vara en dålig investering och det är bättre att spara detta till efter att båten har 
en komfortabel inomhustemperatur.   
 

Vindkraft 

 

Vind är en gratis och miljövänlig energiform som kan komplettera andra energikällor som 
genererar el.  I Sverige finns det många bra förutsättningar för att investera i vindkraft. Redan på 
1980-talet fanns vindkraftverk och priserna har idag sjunkit med 80 % sedan dess, genom att de 
har blivit större och verkningsgraden har ökat (Svensk vindenergi, 2012). Negativa aspekter med 
vindkraft är att den inte genererar någon energi då det är vindstilla eller vinden är svag. Det måste 
blåsa 3-4 m/s för att vindkraften ska påbörja matningen av el till elnätet. Vid för höga hastigheter 
kommer vindkraftverken inte att kunna producera någon el, denna gräns inträffar vid cirka 25 
m/s.  Vid bra väderförhållanden kan den svenska produktionen av vindenergin generera el under 
90 % av året (Vattenfall AB, 2012 ). Vindkraftverk påverkar också fåglar och andra djur vilket gör 
att valet av position för en vindkraftpark kräver noggrann planering (Naturvårdsverket, 2012). 
 
Vinkraftverk ger ifrån sig mycket ljud, vilket kan påverka grannar och andra förbipasserande 
negativt (Ny Teknik, 2010). För att komma undan problemet med störande ljud har  Skyllermarks 
utvecklat mindre vindkraftverk för båtar som är tystare än de som idag finns på marknaden. 
Dessa innehåller en permanentmagnetgenerator med ett mindre antal delar för att minska 
underhållet och öka tillförlitligheten hos dessa. Vindkraftverket är uppbyggt med fem blad som 
kan starta vid lägre vindhastigheter än vad som idag är nödvändigt för de större verken. 
Vindkraftverket är till för att ladda batterier och inte för att överföra el till elnätet. För detta krävs 
en dyr omvandlare som inte är nödvändigt för Vista.  
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Vindkraftverket ska monteras på en 48,3 mm byggnadsställning för bästa effekt. Det minsta 

verket väger cirka 24 kg och levererar el till ett 12 V batteri, finns även för 24 V och 48 V 

batterier. Ett vindkraftverk med ett 12 V batteri kostar cirka 13000 kronor (Skyllermark, 2011). 

Detta skulle vara ett alternativ för Vista.  

 
Det finns ytterligare en alternativ lösning, vertikala vindkraftverk. Windside har gett som förslag 
att två spiralformade vindsnurror kan sättas på var sida om masten eller på var sida av däcket. 
Detta kommer försämra Vistas historiska utseende och utformning (Ny Teknik, 2010). 
 
Effekten från dessa är dock bra om det blåser 5 m/s. Det minsta vindkraftverket som säljs är 1 
meter hög och väger 42 kg, frågan är då hur mycket båtens utseende kommer påverkas. Effekten 
från det minsta vindkraftverket ligger på cirka 210 kWh per år (Ny Teknik, 2010). Vanliga 
vindkraftverk låter väldigt mycket, de vertikala vindkraftverken är tystare och de kan ta upp 
vinden oavsett riktning.   
 
Det krävs bygglov vid montering av vindkraftverk. Först och främst krävs det information kring 
vindförhållandena. Det måste blåsa tillräckligt mycket för att det ska löna sig att investera i 
vindkraftverk. Därefter krävs det att vindkraftverken måste vara CE-märkta och elnätsföretagen  
måste godkänna ditt vindkraftverk (Ny Teknik, 2008). 
 

Vågkraft 

 

Vågkraften är en relativ ung forskning, den började på 1970-talet. Vågkraften påverkar miljön i 
liten utsträckning (Vattenfall, 2012a).  Vågenergin är en enorm förnybar energikälla och den 
energi som finns idag kan räcka för att täcka 50 % av Europas elkonsumtion. I Figur 18 visas hur 
energin är fördelad i världen mätt i kW per meter våg (Wave Dragon, 2005).  
 

 
 

Figur 18: Vågkraftsenergins fördelning i världen (Wave Dragon, 2005). 
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Det finns olika metoder att använda vågorna för att generera elektricitet. En metod utvecklad i 
Sverige är flytbojen. De fungerar genom att en generator alstrar elektricitet från vågorna. En 
annan metod är Pelamis, vilket är långa cylindriska rör som flyter på havsytan och en vätska 
pressas samman i rören mot en hydraulisk motor som driver en ström producerad av en 
generator (The California Energy Commission, 2002). Många av de projekt som utvecklats har 
ännu inte testats på öppet hav och de krävs att energin omvandlas till en frekvens på 50 Hz 
(IEEE Power & Energy Society, 2012).  
 
Problemet med vågkraft är att de måste ligga relativt långt ut från kusten för att få ett högt värde 
på energitätheten. Men forskning har visat på att det räcker med en sträcka på 500 m till 2 km 
från kusten, för att uppnå 80 - 90 % av energin som kan alstras från vattenkraft ute på öppet hav. 
Dock kommer energin främst produceras från fram- och bakåtgående rörelser av vågorna. Ute på 
havet används främst de upp och nedgående rörelserna (Ny Teknik, 2010c). Tekniken för 
vågkraft är dyr och kräver mycket plats vilket Stockholms hamn inte har, där Vista idag är 
förtöjd.  

 

2.4.4 Värmeproduktion: solfångare, pelletskamin och värmepump 

 

Solfångare  

 

Solfångare generar värme utav solens strålar. Det finns två olika typer av solfångare, den ena är 
vakuum solfångare och den andra plana solfångaren. Vakuum solfångare består av ett inre och ett 
yttre glasrör med vakuum i som ger en mycket bra isolering. Vid för höga temperaturer kan inte 
solfångare producera värme. Klimatet i Norden är inte optimalt för användning av solenergin året 
runt, men dessa solfångare kan vara effektiva året runt. Innerröret tar emot strålningen genom 
glaset och omvandlar denna till värme, se Figur 19. Flänsar i vakuumröret leder värmen vidare till 
en vattentank.  Det är enkelt att byta rör om det skulle behövas i solfångaren. Vid mulet väder 
kan anordning producera en del värme. Genom att använda vakuum blir värmeförlusterna 
mindre och den kan även producera värme vid höga temperaturer (Intelli-Heat, 2012).  
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Figur 19: Vakuumsolfångarens uppbyggnad (Intelli-Heat, 2012). 

  
Plana solfångare tillverkas ofta med en ram av aluminium med en täckskiva av glas. 
Absorbatorytan innehåller kopparrör, vilket ger konstruktionen en enkelhet. Solens strålar 
absorberas av absorbatorbeläggningen och omvandlas till värme. Vidare leds värmen via 
kopparrören till en tank. Plana solfångare fungerar bäst under sommarhalvåret och är enkla att 
använda och integrera i taket (Intelli-Heat, 2012). 
 
En vakuum solfångare ger 450-775 kWh/m2 och en plan solfångare ger 300-530  kWh/m2. Plana 
solfångare är billigare att köpa, men vakuum solfångaren ger en högre effekt. Solfångare i 
kombination med en pelletspanna är ett bra alternativ för vinterhalvårets mörkare dagar då 
solenergin inte kan möta den efterfrågan på värme som finns (Energimyndigheten, 2011).   
 
Vista är en historisk båt som ska bevaras. Därför skall inga nya större konstruktioner göras på 
båten. Vart solfångare och/eller solceller skall placeras måste därför göras med god eftertanke. 
De måste dock vara i söderläge och inte täckas av annat material för att en optimal utvinning av 
solens energi ska kunna utnyttjas. Solceller och solfångare ger inte ifrån sig ljud som är störande 
för de boende eller dem runt omkring, och kan därför vara ett alternativ för Vista. 
 

Pelletskammin  

 

Pellets är tillverkat av spill och restprodukter från skogsindustrin, främst sågspån och kutterspån. 
Till att börja med mals och torkas sågspånen, nästa steg i tillverkningsprocessen hettas sågspånen 
upp för att sedan pressas samman till små korta cylinderbitar med en diameter på 6-8 mm. 
Energiinnehållet i pelletsen är i genomsnitt 4,8 kWh/kg. Fördelen med eldning av pellets är att 
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det går att anpassa pannan eller kaminen till allt från manuell till helautomatisk matning. Genom 
detta kan pelletspannan eller pelletskaminen fortsätta att hålla bostaden varm även när de boende 
inte är hemma (Telge energi, 2012a). 
 
De flesta pelletskaminer och pelletspannor kan anslutas till ett större förråd, ett bulkförråd, gjort 
för förvaring av pellets i lösvikt. Med ett bulkförråd behöver det endast fyllas på 2-3 gånger per 
år. Nackdelen med ett bulkförråd är att det inte går att placera pannan eller kaminen hur som 
helst då den måste installeras i anslutning till förrådet. Förrådet i sin tur kräver gott om utrymme 
då det minst ska kunna förvara 4 m3 pellets (Neova, 2012). 
 
En alternativ lösning till bulkförrådet är att kaminen/pannan integreras med ett veckoförråd där 
ägaren får fylla på ifrån säckar vid behov. Oavsett vilket alternativ som väljs kräver pellets en 
aktsam hantering och förvaring. Det är även viktigt att köparen gör en leveranskontroll i 
samband med leveransen. Om köparen anser att det är något fel på pelletsen bör säljaren få en 
chans att ta prover på varan. Vid installationen av kaminen eller pannan måste en auktoriserad 
montör med certifikat anlitas, detta för att arbetet ska bli rätt utfört och för att försäkringar ska 
gälla vid eventuella olycksfall. Utöver detta måste även skorstenen kontrolleras och godkännas av 
en skorstensfejarmästare även kallad sotare (Pelletsindustrins riksförbund, 2011a). 
 
Som Figur 20 demonstrerar har kaminer/pannor ett litet inbyggt pelletsförråd. Från detta förråd 
matas pelletsen automatiskt fram till eldplatsen via en mekanisk skruv eller en vakuumskruv, i 
Figur 20 syns en mekanisk skruv. Skruven, kaminens tändningsannordning och drivningen av 
konvektionsfläkten kräver el för att fungera och många pelletskaminer kan vid strömavbrott 
drivas vidare med ett bilbatteri. Pelletsmatningen regleras med hjälp av en termostat vilket gör att 
den sköter sig själv och håller bostaden varm även då ingen i familjen är hemma. En pelletskamin 
förbrukar omkring 0,5-1,5 kg pellets per timme under vintertid (för en normalstor villa) och har 
en kamin eller panna utan en extratank för pelletsen installerats måste den fyllas på cirka en gång 
om dagen. Askan som ansamlas i asklådan måste tömmas en gång i veckan och det är viktigt att 
brännkroppen hålls ren (Neova, 2012). 
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Både pelletspannan och pelletskaminen kan kombineras med solvärme eller med någon form av 
värmepump. De kan antingen arbeta direkt mot en ackumulatortank och in i bostadens 
vattenburna värmesystem, alternativt kan de kopplas direkt till varmvattenberedaren om ett 
vattenburet system saknas (Neova, 2012). I Vistas fall saknas ett vattenburet värmesystem vilket 
innebär att en sammankoppling med varmvattenberedaren skulle kunna vara ett alternativ. 
 
Att använda pellets som värmekälla är ett pålitligt och säkert val. Priset på pellets är stabilt i 
jämförelse med priserna på olja och el som har ökat påfallande mycket de senaste åren. Från en 
oljepanna med en verkningsgrad på 80 % kostar den utvunna energin cirka 140 öre/kWh, den 
direktverkande elen kostar ungefär 130 öre/kWh. Energin från en pelletspanna kostar cirka 70 
öre/kWh med en lika stor verkningsgrad som oljepannan. Priset för pelletsen varierar med hur 
den är förpackad, lösvikt eller i säck (Energirådgivningen, 2010c). 
 
Om boendet har en oljepanna, vedpanna eller en kombipanna, för vattenburen värme, i ett bra 
skick kan en pelletsbrännare installeras på den ursprungliga pannan. Det krävs dock att det 
installeras en matarskruv eller en vakuumskruv för att pelletsen ska kunna matas fram till 
eldstaden. Brännaren och matarskruven ligger på en inköpskostnad på ca 20 000 kronor, 
exklusive installation. En komplett pelletspanna med bulkförråd kostar cirka 80 000- 120 000 
kronor (Energirådgivningen, 2010c). 
 
 

Figur 20: Pelletskamin/pannans konstruktion (Neova, 2012). 
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En luftburen pelletskamin eller en vattenmantlad pelletskamin kostar mellan 20 000- 50 000 
kronor exklusive skorsten. Den stora skillnaden mellan dem är att den vattenmantlade kaminen 
har rörledningar med vatten indragna runt kaminen och denna modell kan kopplas ihop med 
bostadens vattenburna värmesystem, se Figur 21. Skillnaden på de olika kaminmodellerna framgår 
tydligt mellan Figur 21 och Figur 20, förutom det inkopplade vattnet är funktionen det samma, 1 
pelletsförråd, 2 påfyllningslucka, 3 matningsskruv, 4 asklåda, 5 förbränningsluftfläkt, 6 
varmluftsfläkt, 7 värmeväxlare och 8 brännare. Att installera en skorsten kostar 2000-3000 kronor 
per meter (Energirådgivningen, 2010c). Det finns även modeller som inte kräver någon skorsten, 
dessa pelletskaminer har då en avancerad katalysatorteknik inbyggd (Allt om pellets, 2012). 
 
 

 
 

Figur 21: En vattenmantlad pelletskamin som kan kopplas ihop med ett vattenburet värmesystem 
(Energimyndigheten, 2009c). 

 
Pellets på småsäck väger runt 16 kg styck och är smidiga att hantera men har det högsta priset på 
marknaden. Priser på dessa säckar är beroende på fraktavståndet och på hur många säckar som 
beställs och hamnar ungefär på 3220 kr/ton, vilket motsvarar 63 öre/kWh (Energirådgivningen, 
2010c). Det billigaste valet vid köp av pellets är lösvikt men då krävs ett bulkförråd, priset 
hamnar då på 2800kr/ton, vilket motsvarar 56 öre/kWh. Bulkförrådet innebär dock en rätt hög 
engångskostnad vid installationen (Energirådgivningen, 2010c).  
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Pellets ger en bättre och mer stabil förbränning med lägre utsläpp av kolväten och partiklar samt 
ger mindre askmängder än vad ved och flis gör. Eldning med pellets bidrar inte till 
växthuseffekten eftersom den koldioxid som avges vid förbränningen är den samma som det 
växande trädet en gång tagit upp från luften. Det finns två typer av märkning av pelletskaminer 
nämligen p-märkning och Svanenmärkning. Båda märkena ställer krav på kaminens utsläpp av 
föroreningar, dess verkningsgrad, bullernivå och säkerhet. Svanenmärkningen finns även för 
själva pelletsen (Energimyndigheten, 2011m).  
 
Träpellets i lösvikt förvaras i förråd.  Då pellets har en tendens att oxidera när de absorberar syret 
som finns i förrådet bildas det kolmonoxid, detta är farligt om det inte finns en bra ventilation till 
förrådet.  Pellets har en tendens att damma och kan i värsta fall självantända, detta problem är 
dock ett större problem vid storlagring än vad det är för ett litet villaförråd (Arbetsmiljöverket, 
2012a). I Vistas fall är ett stort bulkförråd inte att rekommendera, genom att pelletsen kommer i 
stora partier och det kan påverka hennes viktfördelning negativt. Därför vore det bättre att köpa  
pellets på säck. 
 

Värmepump 

 

Vista har idag en luft/luftvärmepump som tidigare nämnts, men ytterligare en värmepump skulle 
kunna vara ett alternativ. En värmepump är en teknisk konstruktion där värme överförs från ett 
kallt område till ett varmt. Enligt termodynamikens andra huvudsats krävs det då att energi 
tillförs. En värmepump hämtar värme från till exempel jorden, bergen, luften eller vattnet och 
leder denna värme in i bostaden. En värmepump avger normalt 2 till 3 kWh värme för varje kWh 
el, detta högre utbyte än instoppad el kallas för värmefaktor (Energirådgivningen, 2010d). 
 
Värmefaktorn är ett centralt begrepp inom värmepumpsindustrin. Denna faktor benämns också 
som COP och står för ”Coefficient of Performance” vilket beskriver hur energieffektiv pumpen är. 
COP- faktorn beräknas fram som förhållandet mellan den avgivna värmen och den tillförda 
energin i form av direktverkande el. Ju högre värde på värmefaktorn desto högre verkningsgrad 
vilket är fördelaktigt vid val av värmepump. Problemet som finns med värmefaktorn är att den 
varierar under året då arbetsförhållandena för värmepumpen kan variera kraftigt, detta då den 
avgivna energin är beroende av utomhustemperaturen. Därför görs energikalkyler för 
värmepumpar oftast över ett helt år och kallas då för årsvärmefaktor, denna faktor brukar ligga 
runt 3 (Daikin, 2012). 
 
För en djupare förståelse för hur en värmepump fungerar, se Figur 22. En värmepump är i 
huvudsak uppbyggd av fyra olika komponenter nämligen en (2) förångare, en (3) kompressor, en 
(4) kondensor och (5) en strypventil (Thermia, 2012a). De fem stegen i värmepumpens process  
beskrivs med Figur 22 (Thermia, 2012b). 
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1) Beskriver kollektorslingan, i denna flyter det en 
köldtålig vätska. Denna tar upp värmeenergin som 
exempelvis finns i berg, jord, vatten eller luft. 
 

2) Vid denna punkt skildras värmepumpens 

värmeväxlare eller även kallat, förångare. I denna del 

av processen överförs värmen från den varma 

vätskan i kollektorslingan till det kalla köldmediet 

som flyter inne i värmepumpen. Köldmediet värms 

upp och förångas. 

  

3) Vid kompressorn ökas trycket på ångan och då 

trycket ökar ökas temperaturen ytterligare.  

 

4) I kondensorn avges värmeenergin som finns i 

ångan till bostadens värmesystem och i samband med 

detta återgår ångan till vätska igen. 

 

5) Strypventilen reglerar trycket och gör att 

köldmediet får tillbaka det ursprungliga trycket och 

cykeln börjar om från punkt 1 igen. 

 

 

De köldmedier som huvudsakligen används idag är kolväten och koldioxider, dessa ämnen är 

skonsamma mot miljön. Tidigare användes freoner men dessa klassas som miljögifter och är idag 

förbjudna att använda (Thermia, 2012b). 

 

Förutsättningarna för en värmepump beror på vilken typ av pump som ska anskaffas. Investeras 
det i en vatten/luftpump krävs det att en sjö eller ett hav ligger i närheten av bostaden. Det krävs 
även att innehavaren har ett tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Väljs det 
istället att installera en bergvärmepump krävs tillgången på berggrund. Både vatten/luftpump och 
bergvärmen kräver att bostaden har ett vattenburet värmesystem. En förutsättning för att 
frånluftsvärmepumps ska kunna användas är att bostaden har ett mekaniskt ventilationssystem 
med en inbyggd frånluftskanal där värmepumpen kan hämta värmeenergin (Energimyndigheten, 
2011n). 
 
Ett problem med värmepumpar över lag är att deras utomhusdel bullrar en del. Detta bör tas 
med i beräkningarna vid installationen, för att undvika att störa eventuella grannar. En 
värmepumps utomhusdel bör inte placeras angränsande till ett sovrum. Bullernivån från olika 
värmepumpar anges i ett testprotokoll från Energimyndighetens Testlab (Energimyndigheten, 
2011o).   
 
 
 
 

Figur 22: En enkel skiss över en 
värmepumps funktion och uppbyggnad 

(Thermia, 2012). 
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Enligt arbetsmiljöverkets undersökning kan bullret leda till koncentrationssvårigheter och trötthet 
hos det som befinna sig i närheten av pumpen under en längre tid (Arbetsmiljöverket, 2012b). 
Enligt de tester som Energimyndigheten har utfört erhålls informationen att värmepumparna har 
en ljudnivå som ligger runt 55-60 dB. Detta motsvarar ljudnivån för en helt vanlig konversation 
vilket har gjort att Arbetsmiljöverket har godkänt värmepumparna som värmekälla 
(Energimyndigheten, 2010p). 
 
Oavsett vilken typ av värmepump som installeras har alla en relativt låg 
grundinvesteringskostnad. Detta gör att återbetalningstiden blir relativt kort. Det är svårt att 
avgöra om en installation av en värmepump är lönsam eller inte då många faktorer erhålls. Därför 
krävs det att en individuell kalkyl för varje objekt utförs. Men en komplett 
luft/vattenvärmepumpsanläggning kostar cirka 100 000 kronor. Priset för en frånluftvärmepump 
ligger mellan 25 000- 80 000 kronor (Energirådgivningen, 2011p).  
 
Vid installation av värmepumpar ska en yrkeskunnig person anlitas annars äventyras 
värmepumpens funktion och detta kan leda till en onödigt hög energiförbrukning. För att hålla 
nere energiförbrukningen krävs det även att det inbyggda luftfiltret rengörs regelbundet 
(Energirådgivningen, 2011p). 
 
 
Luft/vattenvärmepump 

Luft/vattenvärmepumpen är en värmepump som hämtar värmeenergi från utomhusluften och 
överför den till bostadens vattenburna värmesystem. Denna värmepump avger mindre värme ju 
kallare temperatur det är ute och kräver en extern värmekälla, tillsatsvärme, vid 0°C. Tillsatsvärme 
är en elpatron som finns inmonterad i värmepumpen (Energirådgivningen, 2010k). 
 
 
Frånluftsvärmepump 

Frånluftsvärmepumpen återanvänder frånluften som hämtas i ventilationssystemet precis innan 
den avlägsnas från bostaden. Denna luft är en utmärkt värmekälla då den har en temperatur som 
ligger på 20°C oavsett vilken årstid det är. Frånluftsvärmepumpen kan kopplas till 
varmvattenberedaren och/eller till det vattenburna värmesystemet. Fördelen med denna typ av 
värmepump är att den minskar risken för problem med mögel, fukt och radongas (Svenska 
värmepumpförening, 2012). 

 

Vattenvärmepump 

Solen är jordens största energikälla och denna är svår att ta till vara på. Det går dock att utnyttja 
solenergin genom att använda en vattenvärmepump. Solen värmer upp vattnet som finns i våra 
hav, sjöar eller vattendrag och det är denna temperaturhöjning som värmepumpen utnyttjar.  I 
vatten kan energi i form av värme lagras och det är sällan som temperaturen i vattnet sjunker 
under +4°C nere vid bottnen, oavsett vilken tid på året det är (Svenska värmepumpföreningen, 
2012). 
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Genom att lägga ner en kollektorslang på botten eller i bottenslammet med hjälp av sänken kan 
värmeenergin från det omgivande vattnet tas till vara. Används denna uppvärmningsmetod bör 
innehavaren sätta upp en skylt om ”ankring förbjuden” för att minimera risken att få skador på 
slangen. Denna typ av värmekälla har ingen större miljöpåverkan, vilket gör att detta skulle kunna 
vara ett uppvärmningsalternativ som flertalet husbåtar skulle kunna utnyttja (Svenska 
värmepumpföreningen, 2012).  
 
Vattenvärmepumpen är efter installationen underhållsfri och det är även billigt att lägga ner 
kollektorslangen i vattnet jämfört med att anlägga jord- eller bergsvärme. Denna typ av 
värmepump har även en stor driftsäkerhet och en bra livslängd (Svenska värmepumpföreningen, 
2012). 
 
Nackdelen med denna typ av värmepump är att de flesta kommuner kräver ett tillstånd för att 
den ska få installeras. Detta tillstånd kan erhållas från kommunens miljökontor. Med 1 kWh 
utnyttjad el kan vattenvärmepumpen generera upp till 5 kWh värme, vilket ger ett COP-värde på 
5 (Svenska värmepumpföreningen, 2012). 
 
 

2.5 Övriga besparingsåtgärder 

Att sänka bostadens energikostnader behöver inte enbart betyda stora renoveringar och dyra 
investeringar. Genom en ändring i det vardagliga beteendemönstret kan ytterligare besparingar 
erhållas.  
 

2.5.1 Ändring av beteende 

 

Det är vanligt att sätta elektroniska apparater på standby, vänteläge. Detta drar mer el än om 
apparaten skulle stängas av. Fördelen med standby funktionen är att det är lättare att starta 
apparaten vid senare tillfälle. Många av dagens hemelektronikprodukter har standby och Tabell 2 
visar hur mycket energi en vanlig familj förbrukar vid användning av standby per sekund.  
 

Tabell 2: Standbyeffekten i ett vanligt hushåll (Eon, 2012). 
 

Apparat Förbrukning [W] 

Dator 2,8 

Datorskärm, LCD 1,1 

Playstation 1,9 

Digitalbox, kabel 17,5 

TV, LCD 1,0 

Ministereo, hifi-system 8,3 

DVD 1,6 

Mikrovågsugn 3,1 

Summa 37,3  

 
Enligt Tabell 2 framgår det att en dator förbrukar 2,8 W då den står i standbyläge, vilket innebär 
en kostnad på cirka 31 kronor om året, om man betalar 1,50 kr/kWh för elen. Det är en stor 
onödig kostnad med tanke på att datorn inte utnyttjas vid dessa tillfällen.  
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Genom att släcka lamporna efter sig kan energiförbrukningen minskas. Till detta finns det en 
mängd olika hjälpverktyg som ljussensorer, rörelsevakter och timer dock kräver dessa också en 
del el. Ljussensorer används framför allt i hus eller i trappuppgångar. Dessa hjälpredskap kan 
användas både till inomhus- och utomhusbelysningen. Ska man använda ljussensorer utomhus 
heter de skymningssensorer vilka reagerar när det mörknar respektive ljusnar 
(Energimyndigheten, 2011q). 
 
För kastruller eller stekpannor kan ett lock vid kokning spara energi. Vid tillagning av mat ska 
även kastrullerna och stekpannorna vara lika stora som plattan för att minska den energi som går 
förlorad. Utöver spisar och mikrovågsugn kan en vattenkokare användas vid tillagning av en 
kopp te, kaffe, koka ägg och mycket mer (Energimyndigheten, 2011q). Många människor tinar 
idag sina matvaror i mikrovågsugnen för att därefter tillaga den, ett alternativ är att låta maten tina 
i kylen eller framme, i inomhustemperatur, och då minska energiförbrukningen 
(Energimyndigheten, 2009r).  
 
Dagens hushåll använder cirka en femtedel av energin till att värma vatten. Det är därför viktigt 
att granska denna förbrukning. Varmvatten används vid duschning eller vid bad. Genom att 
duscha istället för att bada förbrukas inte lika mycket värme, genom en mindre 
vattenförbrukning. Gamla varmvattenbredare drar mer energi än de nya, då nya 
varmvattenbredare är isolerade. Vid tvättning bör tvätten inte förtvättas och genom att tvätten får 
lufttorkas kan energiförbrukningen minskas jämfört med användning av torktumlare. Även 
diskmaskinen kan spara energi via att koppla bort varmvattnet och istället koppla till kallvatten 
som maskinen själv värmer upp, genom att sätta igång diskmaskinen när den är full kan 
ytterligare energibesparingar göras (Energimyndigheten, 2011s).  
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Enligt  
Tabell 3 kan en överslagsberäkning av energiförbrukningen i hushållet göras.  

 

Tabell 3: Energiförbrukning över olika hushållsmaskiner, beräkningarna har utförts med elpriset som 
rådde 2010; 1,30 kr/kWh (Energirådgivningen, 2010a). 

 
   Läge 

 
  Effekt [W] 

 
   Användning 

 
 [ kWh/år] 

 
  [kr/år] 

Golvvärme, 10 m2 100 W/m2 2000 timmar/år     2000 2600 

Frys-äldre modell 200  1000 1300 

Akvarium 200 liter 60  500 700 

Diskmaskin 1400 1 timme/dygn 500 700 

El- handdukstork 80  700 900 

Tvättmaskin 1250 4 timmar/vecka 250 350 

Kyl- äldre modell 150  550 700 

Torkskåp 2000 4 timmar/vecka 400 500 

Frys- nyare modell 120  400 500 

Spisplatta 1500 40 minuter/dygn 350 500 

Kaffebryggare 800 1 timme/dygn 300 450 

Ugn 1500 2 timmar/vecka 150 200 

Torktumlare 2000 2 timmar/vecka 210 250 

Kyl- nyare modell 100  170 200 

TV, användning 140 3 timmar/dygn 150 200 

TV, standby 10 21 timmar/dygn 80 100 

Parabol, standby  15 24 timmar/dygn 175 230 

Dator med skärm, 
standby 

15 23 timmar/dygn 125 160 

Dator med skärm, 
användning 

125 1 timme/dygn 50 60 

Glödlampa 60 4 timmar/dygn 110 140 

Infravärme, 
balkong 

1000 100 timmar/år 100 130 

Skrivare 10 24 timmar/dygn 90 110 

Lysrör 43 5 timmar/dygn 80 100 

Video, standby 10 23 timmar/dygn 80 100 

Spisfläkt 200 1 timme/dygn 70 90 

Mikrovågsugn 1500 7 minuter/dygn 65 90 

Vattenkokare 1500 5 min/dygn 50 65 

Strykjärn 1000 1 timme/vecka 50 65 

Dammsugare 1000 1 timme/vecka 50 65 

Hårtork 1000 1 timme/vecka 50 65 

Stereo, standby 5 23 timmar/dygn 40 50 

Stereo, 
användning 

15 1 timme/dygn 5 7 

Lågenergilampa 11 5 timmar/dygn 20 26 
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Elpriset är idag cirka 1,50 kr/kWh (Eon, 2012) och om kyl och frys är av en äldre modell har de i 
genomsnitt en energianvändning för frysen på 1000 kWh/år och för kylen på 550 kWh/år, enligt  
Tabell 3, detta motsvarar en kostnad på 2325 kronor om året. Genom att byta ut de äldre 
maskinerna mot nyare blir kostnaden istället 862,5 kronor om året vilket motsvarar en besparing 
på 1 462,5 kronor per år. Golvvärme om 10 m2 förbrukar cirka 100 W/m2, vilket motsvarar 1000 
kronor för hela golvytan, det är därför viktigt att golvvärmen stängs av under sommarhalvåret när 
den inte behövs. I tabellen har Energirådgivningen antagit att golvvärmen ska användas i 83 
dagar vilket är jämförbart med cirka 3 månader. Om golvvärmen är igång från första november 
till sista mars (5 månader eller 3600 timmar), då skulle ett värmegolv på 10 m2 kosta 5400 kronor. 
En torktumlare drar 210 kWh/år, vilket är en kostnad på 315 kronor om den utnyttjas 2 timmar 
varje vecka kontinuerligt under hela året, genom att hänga upp tvätten och låta den självtorka kan 
denna utgift undvikas. 
 

2.5.2 Isolering 

 
Bostadens klimatskal syftar till de ytor som omsluter den uppvärmda volymen, det vill säga golv, 
fönster, dörrar, väggar och tak. När det är kallare ute- än inomhus sker ett värmeläckage genom 
klimatskalet. Ett bra klimatskal är en bostad med en tillräcklig isolering medan ett dåligt 
klimatskal släpper igenom värmeenergin. Har bostaden ett mindre bra klimatskal kan det vara 
fördelaktigt att genomför en tilläggsisolering (Energimyndigheten, 2009t).  
 
Genom att vara medveten om vart den tillförda värmen försvinner i bostaden kan en 
energieffektivisering genomföras. Hur mycket värme som försvinner beror på hur och när 
bostaden är uppbyggd, för ett flerbostadshus kan energiförlusterna se ut som i Figur 23 
(Energimyndigheten, 2010u).  
 

 
Figur 23: Figuren visar vart värmeenergin tar vägen i ett flerbostadshus med en energiförbrukning på 185 

kWh/m2 (Bo bättre, 2007). 
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Isoleringsegenskaperna anges med hjälp av ett u-värde, detta värde talar om hur mycket värme 
som försvinner per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. 
Ett lågt u-värde innebär att bostaden är bra isolerad.  Om isoleringen är 10 cm tjock är u-värdet 
cirka 0,5 W/(m2K) (Energimyndigheten, 2010u). 
 
Det finns tre sätt för värmeenergin att överföras, genom ledning, konvektion och strålning. 
Isoleringen ska således motverka dessa tre överföringar. Genom ledning förflyttas värmeenergin 
från ett material till ett annat när dessa är i kontakt med varandra, värmetransporten fortgår till 
dess att termodynamisk jämvikt uppnåtts. För värmetransport genom konvektion krävs det att 
det finns ett medium som omsluter värmekällan och har en annan temperatur. Vid konvektion 
sker det ständigt förflyttningar i det omgivande mediet, vilket förklarar varför varm luft stiger 
uppåt medan ny kall luft strömmar längs golvet. Strålning innebär att en värmekälla avger värme i 
form av strålning. Beroende på styrkan av strålningen kan isoleringen förhindra strålningen 
(Ekroth och Granryd, 2006). 
 
Vanliga material för värmeisolering i bostaden är linull, skumplast, fogskum, glasull eller stenull. 
Vid val av isoleringsmaterial är det viktigt att tänka på att olika material har olika 
värmeledningsförmåga. Värmekonduktiviteten eller som det även kallas värmeledningstalet, k 
mäts i enheten W/(mK), vilket beskriver hur bra materialet isolerar. Ju lägre konduktivitet desto 
bättre isolerar materialet. För att minska bostadens värmeförluster kan till exempel takets 
isolering ses över, isolering upp till 40-50 cm kan minska värmeförlusterna (Energirådgivningen, 
2012l). Att tilläggsisolera taket är i många fall en bra investering. Det är dock viktigt att se till att 
vinden har rätt ventilation även efter tilläggsisoleringen. En överblick av hur stora 
energibesparingar som kan erhållas per år med hjälp av tilläggsisolering ges i Tabell 4. 
 

Tabell 4: Överskådlig tabell över besparing vid tilläggsisolering av ett vindbjälklag på cirka 125 m2 

(Energirådgivningen, 2007b). 

Befintlig isolering Ungefärlig besparing vid tilläggsisolering, [kWh/år].  
Antal cm avser nya tjockleken (befintlig + ny isolering) 
15 [cm]      20 [cm]      25 [cm]     35 [cm]       45 [cm] 

5 [cm] 5000           5900           6500           7200            7500 

10 [cm] 1600           2400           2800           3800            4300 

15 [cm] -         900            1400           2600            2800          

 
Ur Tabell 4 kan en ungefärlig kostnad för tilläggsisolering av Vistas tak tas fram. Om Vista har ett 
däck/tak som är 10 cm tjockt, detta är då den befintliga isoleringen och om hon ska isoleras med 
5 cm blir den totala isoleringen 15 cm. Detta ger då en energibesparing på cirka 650 kWh/år då 
Vista har en boyta på 51 m2 (Energirådgivningen, 2007i). 
 

2.5.3 Båtskrov 

 
Dubbelskrov är en alternativ metod för att isolera en båt. Dubbelskrov innehåller ett yttre och ett 
inre skrov med ett utrymme emellan av en tunn luftspalt. Skrovet räknas som båtens sidor och 
botten, de yttre delarna på båten utan däcket. Genom att bygga till ett skrov på båtar kommer 
temperaturen längs med golvet att bli varmare. Idag använder stora tankfartyg dubbelbotten då 
deras last är temperaturkänslig, men även som ett extra skydd vid olyckor (Johansson, 2012).  
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Skrovet har en avsevärd kylande effekt, främst under vinterhalvåret, då den återger vattnets 
temperatur. Detta tillsammans med köldbryggorna, som i Vistas fall i första hand är spåntar där 
isolering är svår att få till eller där den till och med saknas, blir uppvärmningskostnaderna rätt 
höga. Andra utrymmen där köldbryggor existerar är till exempel vid anslutning mellan yttervägg 
och takbjälklag alternativt där innervägg möter yttervägg. Köldbryggorna kan vara svåra att få 
bort då en allt för stor invändig isolering kan leda till en för hög fukthalt i den gamla väggen. För 
att undvika köldbryggor i den nya isoleringen bör den helst installeras i två lager. Innanför 
reglarna placeras tilläggsisoleringen och därefter en ångspärr efter ångspärren placeras nästa lager 
med isolering (Energimyndigheten, 2009u). 
 
Tilläggsisolering av fasaden blir i detta fall samma sak som tilläggsisolering av skrovet på båten. 
Det går att tilläggsisolera en bostad både inifrån och utifrån. Genom att isolera väggen från 
insidan genomförs ett mindre ingrepp i bostaden men det gör samtidigt att boytan blir mindre. 
Att isolera inifrån medför även en del nackdelar bland annat blir den befintliga väggen kallare 
vilket kan leda till problem med fukt och i Vistas fall är hela inomhusmiljön relativt fuktig 
(Energimyndigheten, 2009u).  
 
Att isolera på utsidan innebär att den befintliga ytterfasaden först måste avlägsnas och om 
skrovet ska isoleras utifrån behöver Vista lyftas upp och läggas på ett varv. Detta är en kostsam 
lösning och det ger kanske inte det bäst resultatet. Det gör inget om skrovet som ligger under 
golvnivå får en mindre yta, vilket då talar för att hon skulle kunna isoleras från insidan (Bolist, 
2012). 
 
Det är främst två saker som är viktiga att beakta vid isolering av skrovet. Dessa är 
brandsäkerheten och ventilation. Till att börja med får isoleringen inte absorbera vatten, då 
utrymmet är en fuktig miljö, då kommer materialet att mögla och båten kommer då att bli 
fuktskadad. I och med detta är isoleringsmaterial såsom gullfiber som används i hus helt uteslutet. 
Det isoleringsmaterial som skulle kunna fungera bra är någon typ av cellplast (till vardags även 
kallat frigolit). Brandsäkerheten måste även tas i beaktning då evakueringsmöjligheterna är få i en 
båt (Davidsson, 2012). Ur brandsynpunkt kanske markskivor av Rockwool är ett bättre alternativ. 
Därför har följande efterforskningar genomförts på cellplast och Rockwool med avseende på 
absorptionsförmåga och brandrisk. 
 
Stenull tillverkat av Rockwool är godkänt av Sjöfartsverket då materialet har ett högt k-värde och 
absorberar inte vatten (Star Stream Shipping, 2008). Detta material är även bra ur brandsynpunkt 
då den ger ett bra retarderande brandskydd, det vill säga Rockwool förhindrar värmestrålning vid 
en eventuell brand (Davidsson, 2012). Det finns även markskivor tillverkat i Rockwool som 
också är godkänt av Sjöfartsverket och dessa är en mer kompakt variant av stenull och den kan 
vara svår att forma. De har ett k-värde på 0,0037 W/mK och kostar något mer än vad stenullen 
gör utöver detta ger den samma brandskydd som stenullen (Star Stream Shipping, 2008). 
 
 
Cellplast besår av 2 % polysten och resterande 98 % är innesluten luft som ger materialet dess 
värmeisolerande egenskap. Cellplast står även det emot vatten och påverkas därför inte av röta 
eller markkemikalier och utgör därför inte heller någon grogrund för bakterier och 
mikroorganismer. Nackdelen med detta material är att det framställs ur olja vilket gör att det inte 
är godkänt som isoleringsmaterial i båtar av Sjöfartsverket (Star Stream Shipping, 2008). 
Anledningen till att det inte är godkänt är att cellplast avger giftiga, svarta gaser vid en eventuell 
brand och den har inget retarderande brandskydd då den smälter omedelbart vid relativt låga 
temperaturer (Davidsson, 2012). 
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Fördelen med träskrov är att det inte bildas någon direkt kondens och värmen behålls relativt bra 
i materialet, men ingen träbåt är helt tät. Då träskrovet suger åt sig vatten kan det leda till 
fuktskador och i värsta fall börjar det ruttna. Därför bör det sörjas för en god ventilation genom 
skrovet, de flesta träbåtar saknar en bra utsugsfläkt i maskinrummet med ett luftintag längst förut 
som sörjer för en god genomventilation i kölen. Ventilation är viktigt eftersom bordläggning av 
trä där vatten transportteras ut och in genom materialet måste det finnas en luftspalt mellan 
isoleringen och skrovet, annars är risken stor att båten ruttnar. Ventilationen är särskilt viktig om 
isoleringen skall dras ner under vattenlinjen, då yttermaterialet ständigt har kontakt med vattnet 
(Værnéus, 2012). 
 
Ett exempel på detta genomfördes med en tilläggsisolering på en trålare från 30-talet. Där 
skapades en 40 mm bred luftspalt mot bordläggningen genom att sätta in plyfa. Innanför plyfan 
sattes en 70 mm isolering av stenull och utanpå isoleringen installerades det teakskivor. Golvytan 
minskade då med cirka 3 dm men värmeenergin kunde då bevaras i båten (Andersson, 2012b). 

 

2.5.4 Termoskydd 

 
Genom att måla med termoskydd inomhus minskar energibehovet för uppvärmning då värmen 
reflekteras tillbaka till rummet. Värmen som stiger upp mot innertaket reflekteras och sprids med 
hjälp av de mikroskopiskt små keramiska kulorna i termoskyddet, se Figur 24. Detta leder till att 
uppvärmningen i bostaden kräver mindre tillförd energi. Skillnaden i temperatur mellan golv och 
tak minskar, vilket skapar en högre inomhustemperatur. Ett termoskyddat rum kan hålla en lägre 
temperatur utan att den upplevs kallare och därmed kan energi sparas (Thermogaia, 2012). 

 
 

Figur 24: Termoskyddet gör att värmen som strålar upp mot taket reflekteras ner tillbaka mot golvet igen, 
detta leder till en mer jämn temperatur i bostaden (Thermogaia, 2012). 

 
 

2.5.5 Avskiljningslucka  

 

För att minska värmeförlusterna från huvuddelen av fritidsbåtens nedre däck kan en lucka mellan 
överdelen och underdelen i båten sättas in. Luckan behöver inte vara i något specifikt material, 
utan det viktiga är att luckans kanter har ett isolerande material (Tommosgård, 2012). 
 

2.5.6 Fönster och dörrar  

 
Dålig isolering av dörrar och tvåglasfönster kan släppa ut cirka en tredjedel av all producerad 
värme. Om bostaden har gamla fönster och/eller dörrar som är i dåligt skick kan det vara 
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lämpligt att byta ut dem. Vid byte av fönster är det lämpligt att ersätta dem med energisnåla 
fönster, för att minska byggnadens energibehov. Energibehovet minskas genom att kallraset vid 
fönstren minskar då energieffektiva fönster består av två eller tre stycken glas som är 
sammanfogade med hjälp av en isolerruta. Utrymmet mellan glasen är ordentligt tätade då det 
oftast är fyllt med en ädelgas för att motverka värmeförlusterna (Energimyndigheten, 2011v). 
 
Beroende på hur fönstret är konstruerat erhålls olika energibalanser. Värmetransport sker enligt 
termodynamikens andra lag, från ett varmare tillstånd till ett kallare. Vid en hög 
temperaturdifferens sker en större värmetransport. Vid utvärdering av nya fönster och dörrar är 
U-värdet det som ska granskas lite noggrannare. Ett fönster med ett lågt u-värde har låga 
värmeförluster och är därför att rekommendera. Nya fönster bör ha ett u-värde som ligger under 
1,2, detta motsvarar energiklass A-C. Energiklass A motsvarar ett u-värde på 0,9 och är det 
fönsteralternativ som isolerar bäst (Energimyndigheten, 2011v). 
 

2.5.7 Elradiatorer 

 

Det finns två typer av elradiatorer, en som innehåller olja och en utan. Oljan som finns i 
radiatorerna är till för att skapa ett värmelager som gör att temperaturen inte fluktuerar kraftigt. 
Det blir dock ingen större besparing genom att byta ut de radiatorerna utan olja mot oljefyllda 
varianter, istället bör radiatorernas termostater ses över (Värmex, 2010). 
 
Termostaterna är ett sätt att reglera värmen, fördelarna med en termostat är att energiåtgången av 
uppvärmningen lätt kan regleras. Om radiatorn saknar en termostat kommer den att fortsätta att 
mata ut samma flöde oavsett hur varmt det är i rummet. Enligt Värmex, ökar årsenergibehovet 
för uppvärmningen med 6 % för varje grad som rumstemperaturen höjs med (Värmex, 2010). 
 
Alternativet till termostater är ett manuellt vred som justerar flödet i radiatorn. Nackdelen med 
det manuella vredet är att innehavaren själv måste reglera flödet i radiatorn, medan termostaten 
sköter sig själv. I Vistas fall är elradiatorerna utan termostat. Det rekommenderas att radiatorerna 
och deras termostatlösningar ska ses över med 10-15 års intervall för att uppnå en ökad 
energibesparing (Värmex, 2010). 
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2.5.8 Belysning 

 
I dagens Sverige bidrar belysningen till en femtedel av den förbrukade hushållselen 
(Energimyndigheten, 2011p). Vidare har studier visat att glödlamporna inte är energieffektiva. Av 
den förbrukade elektriciteten som krävs för att få dem att lysa blir knappt tio procent synligt ljus, 
resten blir till värme. Detta har lett till att de europeiska länderna valt att fasa ut glödlamporna 
och låta ny teknik ta över marknaden. Den första september 2011 togs 60 watts lampor bort och 
det finns en avvecklingsplan för övriga glödlampor. De energisnåla alternativen som erbjuds är 
bland annat lysdioder (LED), halogenlampor och lågenergilampor. Lågenergilampan är det mest 
ekonomiska alternativet då den är uthållig, den håller upp till tio gånger längre än en glödlampa. 
Nackdelen med dessa lampor är att de innehåller små mängder kvicksilver och måste därför 
återvinnas som miljöfarligt avfall (Energimyndigheten, 2011w). 
 

2.5.9 Kylskåp och frys  

 
Det är viktigt att tänka på vart kyl och frys ska placeras, genom att ställa dem på en sval plats 
behöver maskinerna inte jobba lika hårt. Genom att ställa in temperaturen rätt i kylen och frysen 
kan energiförbrukningen hållas låga. I kylen ska det vara + 5˚C och frysen ska hålla en temperatur 
på -18˚C. För varje extra grad som dras ner ökas energianvändningen med fem procent 
(Electrolux, 2012a). 
 
En annan viktig åtgärd är att regelbundet frosta av frysen, detta gör att den inte drar onödigt 
mycket energi. När islagrets tjocklek är mellan 3-5 mm bör en avfrostning genomföras. 
Ytterligare en energibesparing är att hålla kondensorn på baksidan och utrymmet under kylskåpet 
och frysen fritt från damm (Electrolux, 2012a). 
 

2.5.10 Diskmaskin, tvättmaskin och dusch 

 
I enighet med Energimyndighetens uppgifter och uppgifterna som Electrolux ger, konsumerar de 
moderna diskmaskinerna som är A-klassade endast tio liter vatten per disktillfälle beroende av 
programval. Skulle samma mängd disk rengöras för hand skulle detta motsvara hundra liter 
vatten, detta motsvarar en minskning med nittio procent (Electrolux, 2012b). 
 
Med hjälp av tekniken ”Fuzzy logic” registreras hur stor mängd disk som finns i maskinen, därefter 
anpassas vattenmängden och temperaturen. Genom att koppla in diskmaskinen till kallvattnet 
och låta maskinen värma upp vattnet istället vid diskmomentet och vid den sista sköljningen, 
sparas 20-30 % energi (Energimyndigheten, 2011x). 
 
Ytterligare ett sätt att minska energianvändningen på, är att se över kranar och duscharmaturer. 
Att installera en snålspolande dusch eller en energisnålare kran i kök, tvättstuga och badrum kan 
energiförbrukningen minska med nästan 50 % för det totala antalet kranar (Vi i villa, 2012b).  
 
Genom att byta packningen i kranen om den står och droppar kan energiförbrukningen minskas. 
Dessutom bör de elektriska handdukstorkarna, stängas av under sommarhalvåret, då skulle en 
energibesparing på cirka 600 kWh/år erhållas (Energimyndigheten, 2011x). 
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2.5.11 Skorsten 

 
Vid förbränning av ved eller annat material bildas det framförallt koldioxid och vattenånga. Detta 
kräver god ventilation eller en bra skorsten som leder ut detta. Många vill behålla värmen och 
stänger till alla ventilationsmöjligheter eller skorstenen. Detta kan resultera i att syret förbrukas 
och ersätts av koldioxid vilket bildar kolmonoxid. Kolmonoxid är en giftig gas som kan förgifta 
människor.  Det är inte bara kolmonoxid som bildas utan också vattenångan kan kondensera på 
kalla ytor och gör det svårare att värma utrymmet (Svenska Kryssarklubben, 2006b).   
 
Det finns två metoder att använda skorsten för värmeåtervinning utan att riskera 
kolmonoxidsförgiftning och kondensering av vattenånga. Den första metoden är balanserat drag 
och den andra är konventionellt självdrag. Vid balanserat drag är rökgasutsläpp och luftintag 
integrerade (Svenska Kryssarklubben, 2006b). I en självdragsskorsten ska luften i båten vara 
varmare än den utanför för att det ska bli ett självdrag. Den varma luften stiger ut genom 
skorstenen och detta kräver att det finns en god ventilation vilket gör att luften kan cirkulera 
(Hus och Villa guiden, 2012). I segelbåtar, gjorda av trä, bestäms värmespridningens utförande på 
storleken av båten. För större båtar krävs till exempel en fläkt för att få en jämnare spridning av 
värmen.  
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3.  Metod 

Genom att kartlägga Vistas energiförbrukning under en längre period erhölls den information 
som krävdes för att kunna minska energianvändningen.  Vidare har luftfuktigheten och 
temperaturdifferensen mellan inomhus och utomhusluften studerats och dessa mätningar skedde 
kontinuerligt under våren 2012. Detta utfördes för att få en uppfattning av hur mycket 
värmeenergi som går förlorad vilket analyserades i simuleringsprogrammet Excel. Genom att 
mäta båtens area med de framtagna värdena på temperaturdifferensen kunde 
värmegenomgångstalet beräknas genom att energibehovet är känt. Därefter kan ett nytt 
värmegenomgångstal beräknas fram för att minska förlusten av värmeenergi. 
 
Med hjälp av en värmekamera kan Vistas största värmeförluster kartläggas grafiskt. Med de 
resultat som erhålls kommer en slutsats dras ur en miljösynpunkt och värmebevaringsaspekt. 
Detta kommer slutligen att resultera i en kostnadsplan.  
 

3.1 Modell för finansiell analys 

 
Vid en finansiell analys måste syftet klargöras. Syftet med denna finansiella analys är att fastställa 
hur de olika investeringarna i Vistas energieffektivisering kommer påverka de boendes ekonomi. 
Analysen ska grundas i data som är tillförlitligt och därefter ska nyckeltal fastställas och tolkas. 
Detta kommer resultera i att en finansiell diagnos kan ställas. Analysen kommer utgå från  
modellen i kapitel 4 Modellbildning och kapitel 5. Moduleringsresultat. 
 
Metodiken för denna metod är att bestämma hur många år återbetalningen av investeringen för 
Vistas energieffektivisering kommer att ta. Detta görs genom att ta grundinvesteringen dividerat 
med årligt inbetalningsöverskott (Lundén AB, 2012). Den enkla payback-metoden fungerar 
genom att ränta och inflation inte tas med i beräkningen, vilket investeringen för Vista kommer 
bortse ifrån (Hermansson, 2012). Viktigt för Vista är att se hur dagens finansiella situationer 
kommer påverkas med en investering för att energieffektivisera båten.  
 

3.2 Känslighetsanalys 

Genom att variera de olika parametrarna i indata, vilka återfinns i den analys som kommer 
genomföras, erhålls en variation av utfallet. Detta är intressant för att de antaganden som gjorts 
är osäkra eller i vissa fall beräknade med osäkra storheter. En variation i parametrarna kan avslöja 
hur temperaturerna, den krävda värmeeffekten, fluktuerar (Bokföringstips, 2010).  
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3.3 Termografi 

Termografi är en utmärkt metod för att identifiera de fel och brister som kan finnas i byggnader 
där en ekonomisk hantering av energi behövs. Största anledningen till att utnyttja denna metod är 
att upptäcka felen innan de blir stora och kostsamma att åtgärda. Termografin kartlägger 
byggnadens energiförluster grafiskt och då skapas en överblick över bostaden på ett enkelt sätt. 
För att termografiringen ska kunna utnyttjas optimalt krävs det att en kompetent och erfaren 
person fotograferar samt tolkar bilderna. Termograferingen av Vista har utförts av Peter Hill, 
forskningsingenjör inom Energiteknik vid den Kungliga Tekniska Högskolan.  
 
På Vista är isoleringen obefintlig vilket gör att mycket av den tillförda värmen försvinner till 
omgivningen.  En fullständig termografering ger information om de temperaturvariationer som 
finns på väggar, fönster, dörrar, tak, golv och skrov. Skillnader upp till 0,6 °C kan registreras (Hill, 
2012). Värmekameran ger således en snabb och enkel information om de värmeförluster och 
kallras som finns på fritidsbåten. Utifrån denna information kan eventuella isoleringsåtgärder 
erhållas. 
 
 

3.4 Temperatur och relativa fuktigheten mätt i Vista 

På Vista har mätningar av fukthalten och temperaturen i båten genomförts med en mätare Reed 
ST-171 från Clas Ohlson. Dataloggern, mätaren, samlar in data fristående och ansluts sedan till 
en USB-port i en dator. Den kan lagra upp till 32 000 mätvärden inom området -40°C till +70°C 
och 0 till 100 % relativ luftfuktighet, RH. Måtten är 101x25x23 mm (Clas Ohlson, 2012).  
 

3.5 Visualiserad flödesschema 

Med hjälp av de insamlade värdena ifrån avsnitt 3.3 Termografi, har förutsättningarna för 
modelleringen förändrats. Vista har en obefintlig isolering och dålig ventilation vilket måste 
åtgärdas för att andra eventuella energikällor ska vara lönsamma att installera. För att få en 
överblick av vad som kommer att modelleras har Vistas energibehov och hennes förutsättningar 
visualiserats genom ett flödesschema i Figur 25. De gråa boxarna, (vågkraft, vindkraft, solenergi, 
solceller, solfångare, pelletspanna, ackumulatortank tappvatten och radiatorer) i Figur 25, 
illustrerar de områden som inte kommer att studeras vidare då Vistas grundproblem först måste 
åtgärdas.   
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Figur 25: Flödesschema över modelleringen. 
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4 Modellbildning 

4.1 Modellering av isoleringsbehovet 
 
Vid beräkningen av båtens area har, enligt Figur 26, tre av rummen beräknats som rektanglar och 
de andra två som trianglar, se Tabell 17 i 9.2 Bilaga C- Parametrar under avsnitt,  
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9.2.2 Areaparametrar och total tillförd värmeenergi i dagsläget, för att få ta del av varje rums area. 
Båtens totala area är 70 m2 och dess totala volym är 142 m3 med en takhöjd på 2 meter.   
 
 

 
U-värdet, värmemotståndet eller värmegenomgångstalet, beskriver hur stora värmeförluster som 
finns genom en viss yta. Beroende på isoleringsmaterialets värmeledningstal, och tjockleken 
kommer U-värdet att variera (Energimyndigheten, 2008y). Värmen som tillförs via radiatorerna 
och luft/luftvärmepumpen, q, bidrar till att kunna beräkna U-värdet med ekvation (0.1) för hela 
båten.  
 
 

1q U A T    (0.1) 

ΔT, är skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen, vilken beräknas fram med ett 
viktat värde beroende på båtens volymfraktion (alla V med index i ekvation (0.2) och (0.3)) och de 
olika temperaturerna mätt för varje del, se tabellerna i 9.2 Bilaga C- Parametrar under avsnitt 9.2.1 
Temperaturer. ΔT kommer ha olika värden beroende på vilken temperatur som den viktade 

inomhustemeperaturen, mvinneT , kommer leda sin värme till, se ekvation (0.4) och (0.5).  

 

 ,, , , ,

för övrehyttkök motor akter
mvute motor uför u kök u akter u övrehytt u

tot tot tot tot tot

V VV VV
T T T T T T

V V V V V
          (0.2) 

 ,, , , ,

för övrehyttkök motor akter
mvinne motor iför i kök i akter i övrehytt i

tot tot tot tot tot

V VV VV
T T T T T T

V V V V V
          (0.3) 

 1 mvinne under
T T T    (0.4) 

 
2 mvutemvinneT T T    (0.5) 

 

Där 
underT

 
i ekvation (0.4) är 2˚ C mätt under termograferingen nere vid kölsvinet. Genom att 

beräkna fram ett nytt U-värde med ekvation (0.6) kan sedan ett isoleringsmaterial väljas och dess 
tjocklek,  
 

 1

2 1 1

1 1 x

U U k
   (0.6) 

Figur 26: Vistas beräkning av arean vid beräkningen av U. 
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x1 är tjockleken på isoleringen och k1 är värmeledningsförmågan för det isoleringsmaterialet, se 
Tabell 18 i 9.2 Bilaga C- Parametrar under avsnitt 9.2.2 Areaparametrar och total tillförd värmeenergi i 
dagsläget. U1 beskriver det gamla värmegenomgångstalet ur ekvation (0.1) och U2 är det nya 
värmegenomgångstalet i från ekvation (0.6) med isolering. U2 används sedan i ekvation (0.1) istället 
för U1 för att beräkna det nya värmebehovet för Vista med ett nytt ΔT enligt ekvation (0.7). Med 

20T som det önskade inomhustemperaturen efter isolering.  

 

 3 20 mvuteT T T    (0.7) 

Det material som använts är stenull och markskivor från Rockwool, med tjocklek på 10 cm, 15 

cm och 20 cm.  

 

4.2 Modellering av investeringen 
 
För att veta hur lång återbetalningstiden är, beräknas denna fram med ekvation (0.8). 
Återbetalningstiden kommer att beräknas med kvoten av grundinvesteringen, G, och den årliga 

inbetalningen, a (Företagsekonomi 100, 2011). I det här fallet är a den sparade elektriciteten.  

   

 
G

T
a

  (0.8) 

 

4.3 Moillers- diagram, relativa fuktigheten   

Vid 100 % relativ fuktighet kommer det bli kondens på ytorna i Vista. Det är därför viktigt att 
bevaka den relativa fuktigheten i fritidsbåten. Den absoluta fuktigheten mäts i hur många kg eller 
gram av vatten som det finns i 1 kg av luft. För att beräkna den relativa fuktigheten behövs ett 
Mollier-diagram, se 9.1 Bilaga A - Molliers diagram som visar de olika sambanden mellan 
temperatur, relativ fuktighet och den absoluta fuktigheten. Med hjälp av mätvärdena av relativa 
fuktigheten i insamlad mätdata, kan hur många gram vatten som finns i luften på Vista beräknas 
fram, vilket i sin tur ger den yttemperatur som bildar dagg vid en speciell relativ fuktighet 
(Lundgren, 2012).  
 
Exempelvis för en medeltemperatur enligt Figur 38 på cirka 10 ˚C för hela båten och en relativ 
fuktighet på maximalt 70 %, ger enligt Mollier-diagrammet, se 9.1 Bilaga A – Molliers diagram, 3,2 
g/kg i absolut fukt. Vilket är 3,2 g vatten i 1 kg luft. Närmast alla kalla ytor kommer luften vara 
ungefär samma temperatur som ytan och detta ger vid 3,2 g/kg vid 100 % relativ fuktighet en 
yttemperatur på - 2,5 ˚C, enligt .1 Bilaga A – Molliers diagram. Detta innebär att alla ytor kallare än -
2,5 ˚C kommer att få kondens, om ytans beläggning av vatten, fukt, inte redan vore frysen. 
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Mast 

5. Moduleringsresultat 

5.1 Termograferingsresultat 

Termograferingen visade att det inte fanns några större ytor där värmeenergin försvann. I Vistas 
fall är det många små partier som tillsammans gör att energiförlusten på båten är stor. Slutsatsen 
vid fotograferingen var att skrovet är den del av båten som tillför mest kyla. Den oisolerade 
masten, som går hela vägen ner till skrovet, verkar som en utjämningspelare vilket innebär att den 
leder kylan ned i bodelen (Hill 2012). I och med att skrovet är mycket kallare än vad resterande 
delen av båten är kommer det alltid att vara kallt och kännas dragigt nere vid fötterna. Det 
enklaste sättet att lösa detta problem är att lägga in trasmattor på golvet (Hill 2012). 
 
Hela fritidsbåten har termograferats och i Figur 27 visas vart termografibilderna är tagna. Figur 
28och Figur 29 är tagna vid takfönstret som finns i den främre hytten, ovanpå däck, skillnaden 
mellan dessa två bilder är att i Figur 28 är även masten medtagen. Figur 31 är tagen i 
maskinrummet på väggen och Figur 32 är tagen på väggen bredvid soffan i köksdelen Figur 33 är 
tagen på taket i köksdelen, se Figur 27. Figur 34 är tagen under sängen i den främre hytten Figur 35 
och Figur 36 visar masten inne i fören under däck. Figur 37 illustrerar väggen mittemot sängen i 
fören. Figur 30 är tagen uppe på däck, mot den övre hytten rakt ovanför köksdelen.  
 
 

  
Figur 28 visar att det försvinner värme i de fönster som finns på däcket. Fönstren är gamla och 
slitna och därför kan det vara hög tid att investera i nya fönster. Om nya fönster inte sätts in 
behöver de befintliga fönstrens isolering bytas ut.  
  

 Takfönster 

Figur 31 

Figur 32 

Figur 33 

Figur 27: Visar vart termografibilderna är tagna på Vista, några är tagna under däck menad andra är tagna uppe 
på däck. 
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Figur 28: Det framgår av bilden att värmeenergi går förlorad vid fönstren som finns på däcket. 

 
 
Vid ett termografifoto taget vid den högsta punkten av båten framgår ytterligare att fönstren 
släpper ut mer värmeenergi än vad masten gör, se Figur 29. 
 

 
 

Figur 29: Masten på båten släpper inte ut lika mycket värmeenergi som fönstren gör. 

 
  

°C 

°C 

°C 
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Det är nödvändigt att byta ut eller isolera med lister kring de små fönstren vid det övre rummet 
av båten då de släpper ut en hel del värme, se Figur 30. 
 

 
 

Figur 30: De små fönsterlyckorna ooch deras fönster läcker ut en stor del värmeenergi 

 
Alla rör som går ut från båten är oisolerade och vid dessa hålutrymmen leds kyla in och värme ut, 
detta illustreras i Figur 31. 
 

 
 

Figur 31: Fotografiet är taget på en av Vistas rörledningar, den mörkblåa färgen i hålet visar att der är kallt 
runt röret. 
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Vista är uppbyggt av metallspontar för att få den stabilitet som ett stort fartyg kräver men det 
visar sig att dessa även verkar som köldpelare vilka bidrar till en sänkt temperatur inne i båten. I 
Figur 32 syns metallsponten tydligt, den är blå medan träskrovet är grön/gul/röda.  I denna figur 
framgår även att bultarna kyler ner temperaturen i båten. Bultarna är de små mörkblåa prickarna 
på bilden. 
 

 
 

Figur 32: Vists metallspontar och bultar kyler inomhustemperaturen i båten. 

 
Taket är varmt precis som förväntat bortsett från bultarna och mellanrummet mellan bjälkarna 
och däcket, där tränger kylan in, se Figur 33. 
 

 
 

Figur 33: Bilden pekar på att mellanrummet mellan balken och däcket kyler ner temperaturen. 
 

°C 

°C 

°C 
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För att få en uppfattning om hur kallt det är att sova i båten togs en bild vid sängen i fören. 
Bilden är tagen under sängen och som Figur 34 antyder är det kallt på golvet medan det blir 
betydligt varmare högre upp i rummet. 
 

 
 

Figur 34: Det är betydligt kallare nere vid golvet än vad det är högra upp i hytten. Att det är varmt längst 
ner till vänster i bild är för att strålningen från kameran reflekkteras mot en blank korg som stod under 

sängen. 

 
Den kalla luften och vattnet som finns nere i skrovet gör att masten kyls ner, då det är en 
temperaturdifferans kommer masten att fungera som en kylledning. Masten bidrar till att sänka 
temperaturen i båten. Hålet som syns i Figur 35 är oisolerat och det håller en  betydligt lägre 
temperatur vilket den mörkblåa färgen tyder på. 
 

 
 

Figur 35: Demonstrerar att det är betydligt kallare nere i skrovet än vad det är uppe i bodelen. 
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Figur 36 är fotograferad en bit ifrån masten och här syns det betydligt tydligare hur masten leder 
in kyla och sänker temperaturen. 
 

 
 

Figur 36: Masten vill utjämna temperaturskillnaden och fungerar därför som en kylpelare. 

 
Figur 37 demonstrerar tydligt hur temperaturfördelningen i båten ser ut, längst nere vid golvet är 
det betydligt kallare än vad det är precis under däck.  
 
 
 
 
 

 
Figur 37: Temperaturdifferensen i båten visas tydligt i denna grafiska bild. 

°C 

°C 
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Ur termograferingen framkom det att Vistas behov av tilläggsisolering är stort, detta måste 
åtgärdas innan alternativa energikällor är lönsamma att installera. Båten är tillverkad av ek men 
saknar tilläggsisolering vilket gör att värmeenergin försvinner rakt igenom båten, därför måste 
grundproblem först lösas innan ytterligare effektiviseringar kan genomföras och vara ekonomiskt 
försvarbart. (Hill, 2012). 
 

5.2 Resultaten av fukthaltsmätningarna 

Under första delen av mätningen av temperaturen och relativa fuktigheten i Vista är värdena 
konstanta fram till kvällen den 9 februari 2012 enligt På Vista har mätningar av fukthalten och 
temperaturen i båten genomförts med en mätare Reed ST-171 från Clas Ohlson. Dataloggern, 
mätaren, samlar in data fristående och ansluts sedan till en USB-port i en dator. Den kan lagra 
upp till 32 000 mätvärden inom området -40°C till +70°C och 0 till 100 % relativ luftfuktighet, 
RH. Måtten är 101x25x23 mm (Clas Ohlson, 2012). . Under den 9 februari minskade 
temperaturerna och fuktighalten ökade till cirka 62 % relativa fuktigheten vilket sedan sjönk 
under kvällen den 11 februari då temperaturen var som högst under mätningen, se På Vista har 
mätningar av fukthalten och temperaturen i båten genomförts med en mätare Reed ST-171 från 
Clas Ohlson. Dataloggern, mätaren, samlar in data fristående och ansluts sedan till en USB-port i 
en dator. Den kan lagra upp till 32 000 mätvärden inom området -40°C till +70°C och 0 till 100 
% relativ luftfuktighet, RH. Måtten är 101x25x23 mm (Clas Ohlson, 2012). . Denna ökning 
skedde genom att de boende kom till Vista och började elda för att värma fritidsbåten. Därefter 

sjönk temperaturen och med den ökade den relativa fuktigheten som kan studeras i Figur 38. 

Figur 38: Avläsningen i Vistas köksdel av inomhustemperaturen och den relativa luftfuktigheten. 

I den andra mätningen i Vistas övre hytt, se Figur 39, mättes temperaturen och den relativa 
luftfuktigheten över tio dagar. Värdena är överlag mycket jämnare än i På Vista har mätningar av 
fukthalten och temperaturen i båten genomförts med en mätare Reed ST-171 från Clas Ohlson. 
Dataloggern, mätaren, samlar in data fristående och ansluts sedan till en USB-port i en dator. 
Den kan lagra upp till 32 000 mätvärden inom området -40°C till +70°C och 0 till 100 % relativ 
luftfuktighet, RH. Måtten är 101x25x23 mm (Clas Ohlson, 2012).  i köksdelen. Även 
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temperaturen är högre i denna del. Både för Figur 38 och Figur 39 är den relativa luftfuktigheten 
hög men inte över den gräns som finns för träbåtar på 75 % (Lundgren, 2012). Övre hytten 
temperatur är högre än köksdelen för att värmen som produceras i köksdelen och motorrummet 
stiger uppåt.  

 
Figur 39: Temperatur och relativa luftfuktigheten mätt i Vistas övre hytt. 

 
 
I Figur 40 syns det tydligt att det är fuktigt i fören på Vista, det heldragna gula sträcket. Det övre 
gula streckade sträcket illustrerar att det är en alarmerande hög fuktighetshalt under en längre 
period. Temperaturen i fören och i de andra delarna av båten är konstant lågt för samtliga 
mätningar. 

 
Figur 40: Mätning av temperatur och relativa luftfuktigheten i fören på Vista 
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Under olika tiodygnsperioder har temperaturen mätts på Vista för att se hur stora värmeförluster 
som finns samt hur en isolering kan bidra till ökad inomhustemperatur. Under dessa tio dygn 
mättes även utomhustemperaturen för att kunna se hur variationen i utomhus- och 
inomhustemperaturen påverkade varandra. I Figur 41, Figur 42, Figur 43, Figur 44 och Figur 45 kan 
dessa variationer studeras.  

 
 

Figur 41: Uppmätta inomhus- och utomhustemperaturer i köksdelen under en tio dygnsperiod. 
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Figur 42: Uppmätta inomhus- och utomhustemperaturer i övre hytten under en tio dygnsperiod. 

 
 

Figur 43:Uppmätta inomhus- och utomhustemperaturer i aktern under en tio dygnsperiod. 
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Figur 44: Uppmätta inomhus- och utomhustemperaturer i motorrummet under en tio dygnsperiod. 

 

 

 
Figur 45: Uppmätta inomhus- och utomhustemperaturer i fören under en tio dygnsperiod. 
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Genom avläsningarna av temperaturerna och relativa fuktigheten framgår det att den relativa 
fuktigheten i Vista är ett problem som måste åtgärdas för att undvika exempelvis fuktskador. 
Fukten är inte bara skadlig för båten och i förlängningen för de boende, utan inomhusklimatet 
känns råare med mer fukt i luften. Skulle den relativa fuktigheten minska skulle därför båtens 
klimat kännas varmare.   
 
För att lättare utreda värmebehovet av varje rum på båten har en sammanställning gjorts över 
inomhus- och utomhustemperaturerna, se Figur 41 till Figur 45. Köksdelen har störst variation i 
medeltemperaturen, dels för att dessa mätningar har gjorts under en kallare tio dygnsperiod då de 
andra mätningarna har genomförts vid en något högre utomhustemperatur. De andra 
mätningarna i aktern, motorrummet, fören och övre hytten har likvärdiga variationer i 
medeltemperaturen. Motorrummet har en värmepump i taket med funktionen att hålla motorn 
varm. Pumpen är installerad med en konstant temperatur på 18 ˚C. Mätningarna i 
motorutrymmet gjordes på motorblocket som är placerad precis under värmepumpen, som Figur 
44 visar. Motorrummet har en lägre temperatur än vad värmepumpen tillför rummet, vilket 
ytterligare tyder på att Vista har stora värmeförluster.  

 
Fören har enligt Figur 39 en hög relativ luftfuktighet dygnet runt, vilket indikerar att det behövs 
ett förbättrat inomhusklimat på Vista. Temperaturen är också konstant och lägst, enligt Figur 40, 
jämfört med de andra rummen. Detta är en bidragande faktor till att klimatet i fören måste 
förbättras. Idag är förens största värmekälla placerad i köksdelen, som ligger vägg i vägg med 
rummet i fören, vilket är otillräckligt med det värmebehov om 16 kW som behövs för hela Vista. 
Den lägsta temperaturen under tiodygnsperioden uppmättes till 7,2 ˚C, vilket är 12,8 ˚C mindre 
än den önskade inomhustemperaturen. Den maximala relativa luftfuktigheten i fören under 
mätningen är enligt Figur 39, 83,5 % med en temperatur på 8,1 ˚C. Detta ger enligt 9.1 Bilaga A – 
Molliers diagram, 5,5 g/kg i absolut fukt och en maximal temperatur för kondens på 5 ˚C. 
Köksdelen har den lägsta uppmätta temperaturen på 2 ˚C. Detta bidrar till att ytorna i köksdelen 
kan bilda fukt och sedan mögla, enligt kapitel 4.3 Molliers diagram, relativa fuktigheten. Köksdelen har 
en maximal relativ fuktighet på 70 % då temperaturen är 2 ˚C. Detta ger en absolut fukthalt på 3 
g/kg, vilket ger en yttemperatur för kondens på -3 ˚C, dock har fukten redan frusit vid 
temperaturer under 0˚C. Detta resultat kräver att inomhustemperaturen måste höjas och den 
relativa fuktigheten måste sänkas i köksdelen för att minska risken för dagg och mögel.  
 
Motorrummet och aktern har en likvärdig temperaturkurva, se Figur 43 och Figur 44, men aktern 
har en lite högre medeltemperatur än motorrummet.  Detta för att motorrummet har en öppning 
ned till skrovet som har samma temperatur som vattnet cirka 2 ˚C. I dagsläget är aktern inte 
bebodd, vilket ägaren vill ändra på. Detta kräver att inomhustemperaturen höjs. 
 
För den övre hytten är den högsta relativa fuktigheten 65 % vid en temperatur på 14 ˚C enligt 4.3 
Molliers diagram, relativa fuktigheten. Detta skulle ge 6,5 g/kg i absolut fukt, se 4.3 Molliers diagram, 
relativa fuktigheten. Vilket ger en yttemperatur i övre hytten på 7,5 ˚C detta innebär att alla ytor 
under 7,5 ˚C ger kondens vilket i sin tur kan bidra till mögel. Den undre gränsen för kondens är 
låg, vilket gör att temperaturen måste höjas och den relativa fuktigheten måste sänkas för att 
minska risken att Vista förstörs.  
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5.3 Tilläggsisolering 

Vista har två olika isoleringsalternativ, antingen att isolera bara tak och golv eller isolera tak, golv 
och väggar. Simuleringen i Excel, av dessa två isoleringsalternativ, har resulterat i att de olika 
alternativen för isolering inte skiljer mycket åt. Enligt Tabell 5 är skillnaden mellan 
isoleringsalternativen mindre än 8,3 %, vilket styrker valet av alternativ för att isolera bara tak och 
golv. Detta är även positivt för bevarandet av Vistas ursprungliga utseende, vilket är ett av målen. 
Det räcker därför med ett värmebehov på 16 kW enligt Tabell 5 för att få en inomhustemperatur 
på 20˚C. Värmebehovet i Tabell 5 är beräknad med de viktade värdena för inomhustemperaturen, 
9,4 ˚C, och utomhustemperaturen, -1,7˚C.  
 

Tabell 5: Värmegenomgångstalet vid de olika isoleringsscenarierna. 

 

5.4 Investering och återbetalning 

De förbättringsåtgärder som kommer att genomföras på Vista kräver en investering. För att ta 
fram hur lång återbetalningstiden kommer att bli måste den totala investeringskostnaden 
beräknas.  Genom att investera i en pelletskamin kommer inomhusklimatet att förbättras då det 
genererar en mer stabil värmetillförsel med en minimal manuell arbetsinsats. En MCZ Musa 
Comfort Air skulle kunna vara en bra pelletskamin för Vista, den förbrukar 0,6-2,2 kg/timme 
beroende på hur stort värmebehovet är och brinntiden är 13-48 timmar och har ett inre förråd på 
30 kg. Kaminens verkningsgrad är 90 %, effekten är 11,5 kW och den kostar 34 900 kronor. 
Denna pelletskamin kräver ingen skorsten vilket gör att ombyggnaden av skorstenen på Vista inte 
är aktuellt och kaminen kommer därför placeras i köksdelen (Allt om pelletskaminer, 2012).  
 
Det ventilationssystem som rekommenderas för båtar i Vistas storlek kostar cirka 1 000 kronor 
(West Marine, 2012). Störst fuktproblem finns idag i fören och med en sorptionsavfuktare av 
modell Acetec PD-150, som är framtagen för båtar, kan de höga fukthalterna minskas. En 
Sorptionsavfuktare kostar cirka 9 395 kronor (Ljungby fuktkontroll och sanering, 2012). 
 
En isolering utav markskivor i stenull från Rockwool, med volymen 1200x600x100 mm3, har en 
kostnad på 255 kr, vilket ger en totalkostnad på 42 500 kronor för att isolera hela hytten utom 
golvet, samt tak- och golvareorna på Vista (Rockwool brandsäker isolering, 2011). Att måla med 
termoskydd kostar cirka 300 kr/liter (Thermogaia, 2012). Eftersom färgen är dyr kommer 
isoleringen att prioriteras.  
 
I dagsläget är många utav Vistas fönster i dåligt skick och därför måste det bytas ut. Det behövs 
två takfönster till Vista och det finns öppningsbara treglas-takfönster. Det mindre takfönstret 
med måttet 78x98 cm, kostar 7 125 kronor, och det större takfönstret måttet 78x140 cm kostar 
16 265 kronor (Villafönster, 2012a). Utöver dessa fönster finns det sex stycken fasta vitmålade 
fönster till överhytten, dessa kostar 1 641 kronor styck (Villafönster, 2012b). Det finns även två 

Isoleringstjocklek 
[m] 

U1 för tak 
och golv 
[W/(m2K)] 

U1 för totala 
isolering 
[W/(m2K)] 

U2 för tak och 
 golv 
[W/(m2K)] 

U2 för total  
isolering 
[W/(m2K)] 

q, värmebehovet vid  
isolering av tak  
och golv [W] 

0,10 6,2 3,9 0,35 0,32 16 328 

0,15 6,2 3,9 0,24 0,22 16 158 

0,20 6,2 3,9 0,18 0,17 16 071 
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små fönster förut i den övre hytten, dessa är inte standardiserade och därför svåra att byta ut, där 
sätts det in isoleringslister som kostar cirka 20 kr/m (Larsson, 2012), varav de behöver köpas in 2 
meter.  
 
Detta ger en total investeringskostnad på 120 000 kronor. Med ett elpris på 1,5 kr/kWh och med 
den totala tillförda effekten på 18 kW från en pelletskamin och den nuvarande värmepumpen (de 
nuvarande radiatorerna kan avvecklas), blir månadskostnaden för den direktverkande elen 7 350 
kronor per månad, vilket ger en kostnad på 611 kronor per kvadratmeter och år, vilket är en 
ökning med 2850 kronor, enligt avsnitt 2.2.1 Direktverkande el (Jonason, 2012). Med en 
avbetalning på 15 år kommer den årliga investeringen att kosta 8 000 kronor, se Tabell 6. Den 
totala månadskostnaden blir cirka 8 000 kronor, vilket är 3 500 kronor högre elkostnad än vad 
ägaren har idag dock med en längre avbetalningstid kommer månadskostnaderna att bli mindre.  
 

Tabell 6: Avbetalningsplan över en tioårsperiod. 

T, tiden [år] a, årlig inbetalning [kr/år] Månadsbetalning [kr/månad] 

1 120 000 10 000 

2 60 000  5 000 

3 40 000 3 300 

4 30 000 2 500 

5 24 000 2 000 

6 20 000 1 700 

7 17 100 1 400 

8 15 000 1 300 

9 13 300 1 100 

10 12 000 1 000 

11 10 900 900 

12 10 000 800 

13 9 200 770 

14 8 500 720 

15 8 000 670 

 
 

5.5 Känslighetsanalys 

För att studera rimligheten i insamlad mätdata och beräkningar har en känslighetsanalys utförts. 
Känslighetsanalysen har endast utförts på de viktade temperaturerna och inte återbetalningstiden 
för att de intressanta är hur inomhusklimatet och värmebehovet påveras av temperaturerna, 
inom- och utomhus. Först ändrades de viktade utomhustemperaturerna samtidigt som de viktade 
inomhustemperaturerna hölls konstanta. Därefter ändrades de viktade inomhustemperaturerna 
och de viktade utomhustemperaturerna hölls konstanta för att kunna studera utslagen. I Tabell 7 
erhålls resultaten av känslighetsanalysen med U21 som värmegenomgångtalet då hela båten 
isoleras.  U22 är värmegenomgångstalet för isolering av endast taket och golvet. Benämningen 
”Ursprunglig” i Tabell 7 är de värdena som erhålls ur de viktade temperaturerna baserade på 
insamlad data. De högsta förändringarna representerar de extrema fallen och inträffar mer sällan. 
Dessa fall ger maximal differens mellan U21 och U22, på 20,6 % för förändrad 
utomhustemperatur och 17,0 % för ändrad inomhustemperatur. Ju närmare de ursprungliga 
viktade temperaturerna värdena är desto mindre procentuell skillnad mellan U21 och U22 blir det. 
Det intressanta är hur utomhustemperaturen förändras under året och hur detta påverkar det 
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inomhusklimat som ägaren vill uppnå på 20 ˚C. Den procentuella skillnaden ändras mindre då de 
viktade utomhustemperaturerna förändras vilket tyder på att de ursprungliga värdena är inom ett 
rimligt intervall, bortsett från det extrema fallet.  
 

Tabell 7: Förändring av de viktade temperaturerna inom- och utomhus. 

Scenario 
Viktad temperatur 

Värmegenomgångstalet,  
U21, [W/(m2K)] 

Värmegenomgångstalet,  
U22, [W/(m2K)] 

Värmebehovet, 
 q [W] 

Skillnad mellan 
 U21 och U22 [%] 

 
Ändrad ute-
temperatur 

    

Ursprunglig, -1,7 ˚C  Ursprunglig, 0,32 Ursprunglig, 0,35 Ursprunglig, 
16 300 

Ursprunglig, 8,3  

– 25 ˚C 0,27 0,34 33 800 20,6 

– 15 ˚C 0,31 0,34 26 400 8,0 

25 ˚C 0,32 0,34 3 700 8,2 

11,7 ˚C 0,33 0,36 6 300 8,5 

 
Ändrad inne-
temperatur 

    

Ursprunglig, 9,4 ˚C Ursprunglig, 0,32 Ursprunglig, 0,35 Ursprunglig, 
16 328 

Ursprunglig, 8,3 

26,1 ˚C 0,26 0,32 4 600 17,0 

17,8 ˚C 0,29 0,33 1 700 13,0 

12,8 ˚C 0,31 0,34 5 400 10,3 

6,9 ˚C 0,33 0,35 9 900 6,6 
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6. Slutsats  

Ambitionen med projektet var att minska Vistas månadskostnad med hjälp av miljömedvetna val. 
I litteraturstudien framkom olika metoder för att energieffektivisera Vista dock gav 
termograferingen att en isolering måste utföras innan andra effektiviseringsåtgärder kan vara 
lönsamma. I och med isoleringen måste Vistas inomhusklimat, luftfuktigheten, förbättras för att 
hon inte ska bli för tät och förstöras av fuktskador som exempelvis mögel.  
 
Ett av målen är att förbättra inomhusklimatet genom en miljövänlig metod utan att påverka 
Vistas historiska utseende.  Målet uppfylldes med en isolering på 10 cm tjocklek utav markskivor 
av stenull från Rockwool, för tak och golv på Vista. Denna isolering kommer inte att påverka 
Vistas inre utseende märkvärt genom att balkarna under däck fortfarande syns med 7 cm och 
insidan av skrovet förblir orört. Isoleringen kommer inte heller att störa andra boende eller 
miljön, vilket har varit ett viktigt mål att uppfylla då Vistas omgivning är ett välbesökt område.   
 
Det viktigaste målet har dock varit att höja temperaturen på Vista och att förbättra 
inomhusmiljön. Inomhustemperaturen har ökat med hjälp av isolering, luft/luftvärmepump och 
en pelletskamin.   Tilläggsisoleringen har resulterat i att alla radiatorer kan tas bort, vilket kommer 
ge Vista en inomhustemperatur på 20 ˚C med en minimal manuell arbetsinsats då 
pelletskaminerna i stort sett är självgående. Temperaturen i fritidsbåten kommer att vara jämnt 
fördelad över samtliga rum vilket innebär att en avskiljningslucka mellan överhytten och 
köksdelen inte är nödvändig. Den relativa luftfuktigheten kommer att förbättras väsentligt, med 
hjälp av ventilation och avfuktare, då den i dagsläget är ohållbar. De nya åtgärderna kommer inte 
att påverka viktfördelningen på båten.  Pelletskaminerna har även lägre utsläpp och en jämnare 
värmetillförsel än vad den nuvarande vedkaminen har. Ett av målen var att ta till vara på 
skorstenens spillvärme. Detta mål har inte uppnåtts för att en pelletskamin har installerats utan 
skorsten.  
 
Den totala elkostnaden idag är fortfarande högre än den efter energieffektiviseringen, vilket enligt 
målen skulle vara mindre. Priset per månad är högre, dock har den uppvärmda boarean ökat med 
32 m2 med en ökad kostnad på 2 850 kronor att förbättra inomhusmiljön. Investeringen har inte 
beräknats med en känslighetsanalys, varav den kan komma variera. De föreslagna 
investeringsåtgärderna kommer att vara betalade inom 15 år om båtinnehavaren betalar 670 
kronor i månaden, vilket är en rimlig investeringsplan enligt uppdragsgivaren som kommer få en 
månadskostnad på 8 000 kronor. Det är dyrt att göra om gamla fartyg till beboliga 
fritidsbåtar/husbåtar genom att elen måste vara igång dygnet runt för att få ett optimalt 
inomhusklimat. Genom att använda alternativa energikällor kan månadskostnaden för den 
direktverkande elen minska, dock tillkommer ytterligare en investeringskostnad som på långsikt 
kan vara lönsam.  
 
Känslighetsanalysen förevisar att en kallare utomhustemperatur än modellens viktade 
utomhustemperatur på -1,7 ˚C, kräver ett högre värmebehov för att värma upp Vistas 
inomhustemperatur till 20 ˚C. På samma sätt fordrar en varmare utomhustemperatur lägre 
värmeeffekt för uppvärmning av Vista. Den investeringsplan som har beräknats, gav ett 
värmebehov på cirka 18 kW vilket täcker upp Vistas behov på cirka 16 kW för de ursprungliga, 
viktade temperaturen. Vid en lägre viktad utomhustemperatur, till exempel på -25 ˚C, skulle detta 

ge ett värmebehov på cirka 34 kW, enligt Tabell 7, vilket den nuvarande investeringen inte täcker 

upp. Vid dessa extremt låga utomhustemperaturer kan elradiatorer behövas. En högre 
inomhustemperatur än den viktade i ursprungsberäkningen, 9,4 ˚C, resulterar i att lägre värme 
krävs och den nuvarande investeringsplanen kan behållas.  
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6.1 Modellens rimlighet 

Det kan diskuteras hurvida modellens generalisering, antaganden, begränsningar, mätdata och 
förenklingar är rimliga. Projektet har inte tagit hänsyn till olika väderförhålladen vid mätningarna 
och att alla rummen i båten inte är mätta under samma period. Ett antal antaganden och 
avgärnsningar har gjorts vilket kan påverka modellens trovärdighet och utslag.  Vidare har 
projektet inte tagit hänsyn till att fritidsbåten har varit obebodd under vissa perioder.  Vid 
beräkningarna har båtens material med inslag av fönster och dess mast, inte tagits i beaktande.  
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7. Förslag på fortsatta arbeten 

Detta arbete har avslutningsvis utgått ifrån att bevara värmeenergin som idag går förlorad i 
fritidsbåten, Vista. Det finns fler framtida projekt att genomföra på Vista, varav ett av projekten 
skulle kunna innehålla en energieffektivisering. Som baseras på att sänka den totala elkostnaden 
för fritidsbåten med hjälp av alternativa värme- och elektricitetskällor såsom solceller, solfångare, 
våg- och mindre vindkraftverk. Ytterligare effektiviseringsåtgärder skulle kunna vara ett 
vattenburet värmesystem för Vistas uppvärmning. De gråfärgade fälten i Figur 25 25 visar de 
arbetsområden som kan vara aktuella för ett fortsatt energieffektiviseringsarbete.  
 

  



78 
 

8. Referenser 

8.1 Textreferenser  

[Online] Allt om pelletskaminer, http://www.alltompelletskaminer.se/produkter/musa-comfort-
air, 2012-04-17 
 
[Online] Adsten Monika, Elforsk 0606, SolEl 03-07, publicerad i etapp 1 2006 
 
[Personlig kontakt] Andersson Kerstin, Distriktsläkare på Rissne Vårdcentral med inriktning på 
allmän medicin, 2012-03-26 
 
[Personlig kontakt, b] Andersson Runar, båtkonstruktör på Anderssons Träbåtar, 2012-04-05 
 
 
[Online] Berndtson Gunnar, http://old.sxk.se/tekniska/btf/miljo/mi00moeg.htm, publicerad  
1998 nr.8 
 
[Online] Bratt Hans Iwan, http://hansiwanbratt.wordpress.com/tag/koldioxid/, publicerad 
2011-11-27 
 
[Online] ABB, ansvarig utgivare Elfstadius Karl, 
http://www.abb.se/cawp/seabb361/b823cb445895db5fc12575a5003b1edb.aspx, publicerad 
2011-03-10 
 
[a, Online] Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/trapellets/, 2012-
02-29 
 
[b, Online] Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/teman/buller/risker/, publicerad 2012-02-20 
och http://www.av.se/teman/buller/risker/buller_skada_horsel_stor.aspx, publicerad 2012-02-
20 
 
[Online] Bolist http://xn--isoleravgg-x5a.se/, 2012-04-04 
 
[Online, rapport] SMHI Björn Stensen m.fl. rapport Nr 2010-78, 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-
och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-
Stockholm.pdf, publicerad 2010 
 
[Online]Bokföringstips, 
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/kanslighetsanalys-investering.aspx, 
publicerad 2010-02-08  
 
[Online] Clas Ohlson, http://www.clasohlson.com/se/Temperatur--och-fuktlogger-med-USB-
kontakt/Pr364208000, 2012-06-06 
 
[Online] Combi Heat Värmeprodukter AB, 
http://www.combiheat.se/ackumulatortank/priser.php, 2012-03-23 
 

http://www.alltompelletskaminer.se/produkter/musa-comfort-air
http://www.alltompelletskaminer.se/produkter/musa-comfort-air
http://old.sxk.se/tekniska/btf/miljo/mi00moeg.htm
http://hansiwanbratt.wordpress.com/tag/koldioxid/
http://www.abb.se/cawp/seabb361/b823cb445895db5fc12575a5003b1edb.aspx
http://www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/trapellets/,publicerad
http://www.av.se/teman/buller/risker/
http://www.av.se/teman/buller/risker/buller_skada_horsel_stor.aspx
http://isoleravägg.se/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/kanslighetsanalys-investering.aspx
http://www.clasohlson.com/se/Temperatur--och-fuktlogger-med-USB-kontakt/Pr364208000
http://www.clasohlson.com/se/Temperatur--och-fuktlogger-med-USB-kontakt/Pr364208000
http://www.combiheat.se/ackumulatortank/priser.php


79 
 

[Online] Comstedt, “Ventilatorer”, http://www.comstedt.se/dacksutrustning/nicro.htm, 2012-
02-27 
 
[Online] Compricer, https://www.compricer.se/el/priser/billig-el/, 2012-04-02 
 
[Online]Daikin, http://www.daikin.se/varmepumpar/varmefaktor_o_effekt.jsp, 2012-02-12 
 
[Personlig kontakt] Davidsson Jenny, rökdykare på Attunda Brandförsvar och placerad vid 
Arlandaenheten, 2012-04-05 
 
[Litteratur] Ekroth och Granryd, ”Tillämpad Termodynamik”, ISBN: 978-91-44-03980-0, 
publicerad 2006-01 
 
[a, Online] Electrolux, http://www.electrolux.se/Support/andvandningsrad/refrigerators/, 
2012-02-21 
 
[b, Online] Electrolux, http://www.electrolux.se/Support/andvandningsrad/Dishwashers/, 
2012-02-21 
 
[Online] Elskling, 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/elskling/pressrelease/view/experterna-spaar-
laegre-elpriser-2012-727987, 2012-01-30 
 
[Online], Energifakta, http://energifakta.nu/solenergi/, 2012-02-29 
 
[a, Online] Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-
uppvarmning/Elvarme/, 2012-01-30 
 
[b, Online]Energimyndigheten, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_04_vedeldning_dec10.pdf, 
publicerad 2011-12-01 
 
[c, Online]Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/ , publicerad 2011-03-28 
 
[d, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/, publicerad 2010-07-29 
 
[e, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/, publicerad 2011-06-08 
 
[f, Online] Energimyndigheten, 
http://energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftavfuktare/, publicerad 
2009-11-11 
 
[g, Online] Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/Press/Energilankar/, 2012-
02-20 
 
[h, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-
natavgift/Elcertifikat/, 2012-01-23 
 

http://www.comstedt.se/dacksutrustning/nicro.htm
https://www.compricer.se/el/priser/billig-el/
http://www.daikin.se/varmepumpar/varmefaktor_o_effekt.jsp
http://www.electrolux.se/Support/andvandningsrad/refrigerators/
http://www.electrolux.se/Support/andvandningsrad/Dishwashers/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/elskling/pressrelease/view/experterna-spaar-laegre-elpriser-2012-727987
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/elskling/pressrelease/view/experterna-spaar-laegre-elpriser-2012-727987
http://energifakta.nu/solenergi/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Elvarme/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Elvarme/
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_04_vedeldning_dec10.pdf
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vatten-och-varmvattenberedare/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftavfuktare/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Energilankar/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-natavgift/Elcertifikat/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-natavgift/Elcertifikat/


80 
 

[i, Online] Energimyndigheten, 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Elproducent/, publicerad 2008-02-
29 
 
[j, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-
foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/, publicerad 2011-03-02 
 
[k, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-
du-kan-soka/Stod-till-solceller/, publicerad 2011-05-11 
 
[l, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-
uppvarmning/Solvarme/, publicerad 2011-04-18 
 
[m, 2011] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-
uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Pellets/, publicerad 2011-12-01 
 
[n, Online] Energimyndigheten, 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepum
par1/, publicerad 2011-09 21 
 
[o, Online] Energimyndigheten, 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Ny-
luft-luftvarmepump-testad/, publicerad 2011-04-13 
 
[p, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-
uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--och-sjovarme/, publicerad 2011-12-20 
 
[q, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-
energi/Energimarkning/, publicerad 2011-05-30 
 
[r, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-
energi/Kyl-och-frys/, publicerad 2009-09-26 
 
[s, Online] Energimyndigheten http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-
energi/Spar-energi-och-varmvatten/, publicerad 2011-05-05 
 
[t, Online] Energimyndighenen, 
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat
=/Broschyrer&id=1dfed97728e34e66926adb71a9504a12Publicerad 2009 
 
[u, Online]Energimyndighetenhttp://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Isolering/, publicerad 2010-05-17 
 
[v, Online] Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/, publicerad 2011-03-28 
 
[w, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tips-pa-hur-du-spar-
energi--/Belysning/, 2011-07-25 
 
[x, Online]Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tips-pa-hur-du-
spar-energi--/Tvatt-disk-och-dusch--/, 2011-03-23 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Elproducent/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Bygga-och-renovera/Solceller/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Solvarme/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Pellets/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Pellets/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Ny-luft-luftvarmepump-testad/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2006/Ny-luft-luftvarmepump-testad/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--och-sjovarme/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--och-sjovarme/
http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Energimarkning/
http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Energimarkning/
http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Kyl-och-frys/
http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Kyl-och-frys/
http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Spar-energi-och-varmvatten/
http://energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Spar-energi-och-varmvatten/
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=1dfed97728e34e66926adb71a9504a12
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=1dfed97728e34e66926adb71a9504a12
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tips-pa-hur-du-spar-energi--/Belysning/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tips-pa-hur-du-spar-energi--/Belysning/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tips-pa-hur-du-spar-energi--/Tvatt-disk-och-dusch--/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tips-pa-hur-du-spar-energi--/Tvatt-disk-och-dusch--/


81 
 

 
[y, Rapport] Energimyndigheten, Att tilläggisolera hus- fakta, fördelar och fallgroppar, publicerad 
2008 
 
[Online] Energi och Klimatrådgivning, 
http://www.radgivningvast.se/page/26828/elfransolensolceller.htm, 2012-02-26 
 
[a, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_10_elvarme_nov10.pdf, 
publicerad 2010-11 
 
[b, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_04_vedeldning_dec10.pdf, 
publiceras 2010-12 
 
[c, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_03_pelletsvarme_dec10.pdf, 
publicerad 2010-12 
 
[d, Online]Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_08_luft_vattenvp_dec10.pd
f, publicerad 2010-12 
 
[e, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_07_franluftvp_dec10.pdf, 
publicerad 2010-12 
 
[f, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_08_luft_vattenvp_dec10.pd
f, publicerad 2010-12 
 
[g, Online] Energirådgivningen 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_05_isolering_dec10.pdf, 
publicerad 2010-12 
 
[h, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_10_innemilj_vent_radon_dec
10.pdf, publicerad 2010 
 
[i, Online] Energirådgivningen, 
http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/faktablad/Fakta14_Isolering_1s_okt07.pdf, 
publicerad 2007-10 
 
[Online] Eon, http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=70433&epslanguage=SV, 
publicerad 2012-02-25 
 
[Online] Forskning & Framsteg, Falk Johan, publicerad 3/2008 
 
[Online] Forskning & Framsteg, Hadenius Patrik, publicerad 1/2006 
 

http://www.radgivningvast.se/page/26828/elfransolensolceller.htm
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_10_elvarme_nov10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_04_vedeldning_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_03_pelletsvarme_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_08_luft_vattenvp_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_08_luft_vattenvp_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_07_franluftvp_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_08_luft_vattenvp_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_uppv_08_luft_vattenvp_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_05_isolering_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_10_innemilj_vent_radon_dec10.pdf
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_10_innemilj_vent_radon_dec10.pdf
http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/faktablad/Fakta14_Isolering_1s_okt07.pdf
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=70433&epslanguage=SV


82 
 

[Litteratur]Företagsekonomi 100, ISBN 978-91-47-09634-3, Skärvad Per-Hugo och Olsson Jan, 
publicerad 2011 
 
[Examensarbete] Hemansson Emma, Luleås Universitet, publicerad april 2012 
 
[Personlig kontakt] Hill Peter, Forskningsingenjör på Energisektionen vid KTH, 2012-03 till 
2012-04 
 
[Online] Hus Vi i Villa Guiden, http://www.husvillaguiden.se/ventilation.php, 2012-02-29 
 
[Online] IEEE Power & Energy Society, 
http://www.ieee.org/organizations/pes/public/2011/jul/peshistory.html, 2012-04-05  
 
[Online] Indest, 
http://www.indesit.se/produkt_i/energySheet.do?productId=28853SV&productLine=25, 
publicerad 2010 
 
[Online] Intelli-Heat, http://www.solenergiteknik.se/solfaangare.html, 2012-02-12 
 
[Intervju] Johansson Peter, överstyrman på RS Sundt Flyer i Norge, 2012-03-01 
 
[Personlig kontakt] Jonason Dan, ägare av bostadsrätt i centrala Stockholm, 2012-06-06 
 
[Examensarbete] Karlsson Jenny, Blekinge Tekniska Högskola, 
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/3cafb4bcc9911d43c12575cc00688954/$file/Husb%C3
%A5tar%20-%20Del%20I.pdf, publicerad våren 2009 
 
[Personlig kontakt] Larsson Zizzie, ZL Design, 2012-04-10 
 
[a, Online] Luftbutiken, http://www.luftbutiken.se/skorstensror-rak-rec-easy/4184-skorstensror-
rormodul-200-50-l-0-5m-svart.html, 2012-04-17 
 
[b, Online] Luftbutiken, http://www.luftbutiken.se/skorstensboj-45/4322-rec-easy-45-boj-200-
50mm-isolering.html, 2012-04-17 
 
[Online] Ljungbys fuktkontroll och sanering AB, http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm, 
2012-03-01 
 
[Online] Ljungbys fuktkontroll och sanering AB, http://www.lfs-web.se/avfuktare-pd-150.htm, 
2012-04-17 
 
[Online] Luftmiljöbutiken, 
http://www.altherma.nu/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=9&group=, 2012-03-20 
 
[Online] Lundén Björn, Information AB, http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1429, 
Publicerad 2012-02-26 
 
[Personlig kontakt] Lundgren Victor, Civilingenjör Maskinteknik, Uppvärmnings-och 
ventilationsteknik, KTH 88-94, kontakt 2012-03 
 
[Intervju] Lynbech Tom, Diplomerad Energirådgivare på Energihuset AB, 2012-02-18 

http://www.husvillaguiden.se/ventilation.php
http://www.ieee.org/organizations/pes/public/2011/jul/peshistory.html
http://www.indesit.se/produkt_i/energySheet.do?productId=28853SV&productLine=25
http://www.solenergiteknik.se/solfaangare.html
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/3cafb4bcc9911d43c12575cc00688954/$file/Husb%C3%A5tar%20-%20Del%20I.pdf
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/3cafb4bcc9911d43c12575cc00688954/$file/Husb%C3%A5tar%20-%20Del%20I.pdf
http://www.luftbutiken.se/skorstensror-rak-rec-easy/4184-skorstensror-rormodul-200-50-l-0-5m-svart.html
http://www.luftbutiken.se/skorstensror-rak-rec-easy/4184-skorstensror-rormodul-200-50-l-0-5m-svart.html
http://www.luftbutiken.se/skorstensboj-45/4322-rec-easy-45-boj-200-50mm-isolering.html
http://www.luftbutiken.se/skorstensboj-45/4322-rec-easy-45-boj-200-50mm-isolering.html
http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm
http://www.lfs-web.se/avfuktare-pd-150.htm
http://www.altherma.nu/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=9&group=
http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1429


83 
 

 
[Online] Modern Marine Homes, http://www.mmh.se/060217/index.html, 2012-02-28 
 
[Online] Narvells, 
http://narvells.se/files/media/mcz_pdf/tech_sheet/musa%20comfort%20air.pdf, 2012-04-24 
 
[Online] Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-
miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Vindval/Vindkraft---paverkan-pa-marint-liv/, publicerad 
2012-01-10  
 
[Online] Neova, http://www.alltompelletskaminer.se/pelletskaminer/forvara-pellets, 2012-02-27 
 
[Online], Novator, http://www.novator.se/bioenergy/wood/B4.pdf, publicerad 1996-05-20 
 
[a, Online] Ny Teknik, Hållén Jonas, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article268051.ece, publicerad 2010-03-
09 
 
[b, Online] Ny Teknik, Feuk Marie, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article268090.ece, publicerad 2008-03-
19 
 
[c, Online] Ny Teknik, Abrahamson Håkan, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article269672.ece, publicerad 2010-05-12 
 
[Online] Pelletsindustrins riksförbund, http://www.pelletsindustrin.org/web/Rad_och_tips.aspx, 
publicerad 2011-01-31 
 
[Online] Rockwool brandsäker isolerig 
http://www.rockwool.se/s%c3%b6k?cx=012874957215681294017%3Ag3xckgshsos&cof=FOR
ID%3A11&ie=UTF-8&q=prislista, publicerad 2011-10-17  
 
[Online] Skyllermarks, http://www.skyllermarks.se/sv/produkter/vindkraft/mikrovindkraftverk-
12-v, 2011 
 
[a, Online] SMHI, http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206, 
publicerad 2009-09-17 
 
[b, Online] SMHI, http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-
redan-idag-1.1510, publicerad 2009-04-02 
 
[Online] Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-15, 2005 
 
[Online] Soliduct, http://www.soliduct.com/ventilation-allmant/i-
50.htm?osCsid=52i9apeu6jahj1re9f4j0h7ug4, 2012-04-01 
 
[Online] Star Steam Shipping AB, http://www.mamut.net/starstream/subdet52.htm, publicerad 
2008-10-21 
 
[Online] Svensk vindenergi, http://www.vindkraftsbranschen.se/start/om-vindkraft/, 2012-03-
02 

http://www.mmh.se/060217/index.html
http://narvells.se/files/media/mcz_pdf/tech_sheet/musa%20comfort%20air.pdf
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Vindval/Vindkraft---paverkan-pa-marint-liv/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Vindval/Vindkraft---paverkan-pa-marint-liv/
http://www.alltompelletskaminer.se/pelletskaminer/forvara-pellets
http://www.novator.se/bioenergy/wood/B4.pdf
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article268051.ece
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article268090.ece
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article269672.ece
http://www.pelletsindustrin.org/web/Rad_och_tips.aspx
http://www.rockwool.se/s%c3%b6k?cx=012874957215681294017%3Ag3xckgshsos&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=prislista
http://www.rockwool.se/s%c3%b6k?cx=012874957215681294017%3Ag3xckgshsos&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=prislista
http://www.skyllermarks.se/sv/produkter/vindkraft/mikrovindkraftverk-12-v
http://www.skyllermarks.se/sv/produkter/vindkraft/mikrovindkraftverk-12-v
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-15
http://www.soliduct.com/ventilation-allmant/i-50.htm?osCsid=52i9apeu6jahj1re9f4j0h7ug4
http://www.soliduct.com/ventilation-allmant/i-50.htm?osCsid=52i9apeu6jahj1re9f4j0h7ug4
http://www.mamut.net/starstream/subdet52.htm
http://www.vindkraftsbranschen.se/start/om-vindkraft/


84 
 

 
[a, Online] Svenska Värmepumpföreningen, http://www.svepinfo.se/varmepumpar/luft/, 2012-
03-02 
 
[a, Online] Svenska kryssarklubben – Båtteknisk nämnden, Curt Norstedt, 
http://old.sxk.se/tekniska/btf/miljo/moegbat.htm, publicerad 2003-09-03 
 
[b, Online] Svenska Kryssarklubben, http://old.sxk.se/tekniska/btf/ovrigt/vavarm.htm, 
publicerad 2006-09-14 
 
[Online] Sveriges Energiföreningars Riks Organisation, http://www.sero.se/elcertifikat.html, 
2012-02-23 
 
[Online] Svensk Solenergi, 
http://www.svensksolenergi.se/page.php?page=el_fran_solen&&main=54, 2012-02-12 
 
[Online] Swedisol http://www.swedisol.se/vad-ar-mineralull, 2012-04-04 
 
[Online] Telge Energi, http://www.telgeenergi.se/Privat/Pellets/Om-pellets/, 2012-02-23 
 
[Online] The California Energy Commission, 
http://www.energy.ca.gov/oceanenergy/index.html, publicerad 2002-11-17 
 
[a, Online] Thermia, http://www.thermia.se/varmepump/andra-uppvarmningsalternativ.asp, 
2012-02-27 
 
[b, Online] Thermia, http://www.thermia.se/varmepump/sa-har-fungerar-en-varmepump.asp, 
2012-02-19 
 
[Personlig kontakt] Tommosgård Per-Anders, P-A´s kök och snickeri, 2012-03-02 
 
[a, Online] Vattenfall AB, http://www.vattenfall.se/sv/fragor-och-svar-
vindkraft.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vnk10006106&gclid=CJeCzN6omq4CFU8wmAod-
Hl_IQ#faq_1, 2012-01-19 
 
[b, Online] Vattenfall AB, http://www.vattenfall.se/sv/elcertifikat.htm, 2012-01-19 
 
[Personlig kontakt] Værnéus Anders, båtreparatör på Sjöexpress i Rimforsa, 2012-04-05 
 
[Online] Vertical wind, http://www.verticalwind.se/SV/technology.html, 2012- 02-20 
 
[a, Online] Vi Villa, Sandström Lena, http://www.viivilla.se/Bygg/AMiljo/Tips-pa-god-
ventilation-42600, publicerad 1999 nr. 4 
 
[b, Online] Vi i Villa, http://www.viivilla.se/Energi/Spartips/Spar-energi---dar-det-verkligen-
ger-effekt-42275, 2012-03-01 
 
[a, Online] Villafönster, 
http://www.villafonster.se/prod/Takfönster/VeluxPKT2/VeluxS2O/VeluxS2T/501063121, 
2012-04-17 
 

http://www.svepinfo.se/varmepumpar/luft/
http://old.sxk.se/tekniska/btf/miljo/moegbat.htm
http://old.sxk.se/tekniska/btf/ovrigt/vavarm.htm
http://www.sero.se/elcertifikat.html
http://www.svensksolenergi.se/page.php?page=el_fran_solen&&main=54
http://www.swedisol.se/vad-ar-mineralull
http://www.telgeenergi.se/Privat/Pellets/Om-pellets/
http://www.energy.ca.gov/oceanenergy/index.html
http://www.thermia.se/varmepump/andra-uppvarmningsalternativ.asp
http://www.thermia.se/varmepump/sa-har-fungerar-en-varmepump.asp
http://www.vattenfall.se/sv/fragor-och-svar-vindkraft.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vnk10006106&gclid=CJeCzN6omq4CFU8wmAod-Hl_IQ#faq_1
http://www.vattenfall.se/sv/fragor-och-svar-vindkraft.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vnk10006106&gclid=CJeCzN6omq4CFU8wmAod-Hl_IQ#faq_1
http://www.vattenfall.se/sv/fragor-och-svar-vindkraft.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vnk10006106&gclid=CJeCzN6omq4CFU8wmAod-Hl_IQ#faq_1
http://www.vattenfall.se/sv/elcertifikat.htm
http://www.verticalwind.se/SV/technology.html
http://www.viivilla.se/Bygg/AMiljo/Tips-pa-god-ventilation-42600
http://www.viivilla.se/Bygg/AMiljo/Tips-pa-god-ventilation-42600
http://www.viivilla.se/Energi/Spartips/Spar-energi---dar-det-verkligen-ger-effekt-42275
http://www.viivilla.se/Energi/Spartips/Spar-energi---dar-det-verkligen-ger-effekt-42275
http://www.villafonster.se/prod/Takfönster/VeluxPKT2/VeluxS2O/VeluxS2T/501063121


85 
 

[b, Online] Villafönster, 
http://www.villafonster.se/prod/Fonster/VillaVITM/VillaFKV/VillaFKV5, 2012-04-17  
 
[Online] Värmex, http://www.varmex-energieffektivisering.se/spara-energi-med-termostater/, 
publicerad 2010-11-20 
 
[Online] Wave dragon, 
http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=16, 
publicerad 2005 
 
[Online] West Marine 
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product2_11151_10001_43892_-
1____ProductDisplayErrorView, 2012-04-17 

 

8.2 Figurreferenser 

[Online, rapport] SMHI Björn Stensen m.fl. rapport Nr 2010-78, 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-
och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-
Stockholm.pdf, publicerad 2010 
 
[Online] Bo bättre, http://www.bobattre.se/TemaEnergiSpara.asp?Page=P03, publicerad 2007 
 
[a, Online] Energirådgivningen 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_05_isolering_dec10.pdf, 
publicerad 2010-12 
 
[a, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/, publicerad 2011-06-08 
 
[b, Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-
natavgift/Elcertifikat/, 2012-01-23 
 
[c, Online] Energimyndigheten, 
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Pelletskaminer/?tab=3, 
publicerad 2009-10-02  
 
[Online] IEA, http://www.iea.org/stats/pdf_graphs/SEELEC.pdf, 2011 
 
[ Online] Ljungbys fuktkontroll och sanering AB, http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm, 
2012-02-25 
 
[Personlig kontakt] Lundgren Victor, Civilingenjör Maskinteknik, Uppvärmnings-och 
ventilationsteknik, KTH 88-94, kontakt 2012-03 
 
[Online] Mixtum, http://www.mixtum.se/energi/solenergi.htm, 2012-03-23 
 
[Online]Neova, http://www.alltompelletskaminer.se/pelletskaminer/sa-fungerar-det, 2012-02-23 
 

http://www.villafonster.se/prod/Fonster/VillaVITM/VillaFKV/VillaFKV5
http://www.varmex-energieffektivisering.se/spara-energi-med-termostater/
http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=16
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product2_11151_10001_43892_-1____ProductDisplayErrorView
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product2_11151_10001_43892_-1____ProductDisplayErrorView
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf
http://www.bobattre.se/TemaEnergiSpara.asp?Page=P03
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_05_isolering_dec10.pdf
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-natavgift/Elcertifikat/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-natavgift/Elcertifikat/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Pelletskaminer/?tab=3
http://www.iea.org/stats/pdf_graphs/SEELEC.pdf
http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm
http://www.mixtum.se/energi/solenergi.htm
http://www.alltompelletskaminer.se/pelletskaminer/sa-fungerar-det


86 
 

[Online] Novator, http://www.novator.se/bioenergy/wood/B4.pdf, publicerad 1996-05-20 
 
[Online] SMHI, http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2847, publicerad 
2011-06-22 
 
[Online] Soliduct, http://www.soliduct.com/ventilation-allmant/i-
50.htm?osCsid=52i9apeu6jahj1re9f4j0h7ug4, 2012-04-01 
 
[Online] Thermogaia, http://www.thermogaia.se/teknik/safungerar.cmsx, 2012-04-05 
 
[a, Online] Thermia, http://www.thermia.se/varmepump/andra-uppvarmningsalternativ.asp, 
2012-02-22 
 
[b, Online] Thermia, http://www.thermia.se/varmepump/sa-har-fungerar-en-varmepump.asp, 
2012-02-22 
 
[Online] Wave Dragon, 
http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=16, 
2012-02-21 
  

8.3 Tabellreferenser 

[a, Online] Energirådgivningen, 
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_07_hushallsel_nov10.pdf, 
publicerad 2010-11 
 
[b, Online] Energirådgivningen, 
http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/faktablad/Fakta14_Isolering_1s_okt07.pdf, 2007-10 
 
[Online] Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-
natavgift/Elcertifikat/ 2012-01-23 
 
[Online] Eon, http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=70433&epslanguage=SV, 
2012-02-25 

 

 

 

 

 

http://www.novator.se/bioenergy/wood/B4.pdf
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2847
http://www.soliduct.com/ventilation-allmant/i-50.htm?osCsid=52i9apeu6jahj1re9f4j0h7ug4
http://www.soliduct.com/ventilation-allmant/i-50.htm?osCsid=52i9apeu6jahj1re9f4j0h7ug4
http://www.thermogaia.se/teknik/safungerar.cmsx
http://www.thermia.se/varmepump/andra-uppvarmningsalternativ.asp
http://www.thermia.se/varmepump/sa-har-fungerar-en-varmepump.asp
http://www.wavedragon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=16
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/faktabl_eff_07_hushallsel_nov10.pdf
http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/faktablad/Fakta14_Isolering_1s_okt07.pdf
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-natavgift/Elcertifikat/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-elrakning-och-natavgift/Elcertifikat/
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=70433&epslanguage=SV


87 
 

9. Bilagor
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9.1 Bilaga A - Molliers diagram

Figur 46: Molliers diagram för luft (Lundgren, 2012). 
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9.1 Bilaga B- Intervjuer 

9.1.1 Intervju med Tom Lybech, Diplomerad Energivägledare på Energihuset AB 

 
S&M: Hej Tom! 
Vi är två studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan som arbetar med vårt 
Kandidatexamensarbete just nu. Vi ska energieffektivisera en husbåt och dra ner deras 
elkostnader. Vi vill således arbeta för att komma bort från den direktverkande elen och lösa 
energibehovet på ett mer lönsamt sätt. Vi vill därför veta mer om pelletskaminer då båten tyvärr 
saknar ett vattenburet system. Vi vet från vår litteraturstudie att man kan koppla en pelletspanna 
med en ackumulator och på så vis skapa ett vattenburet värmesystem. Men Detta känns inte som 
ett rimligt alternativ då investeringen är hög. Går det att koppla en vattenmantlad pelletspanna till 
en varmvattenberedare och på så vis dra ner elkostnaden för att värma upp både båten och 
vattnet? 
 
T: Visst går det att installera en vattenmantlad pelletspanna på båten och koppla denna till er 
varmvattenberedare. Fördelen med att istället installera en ackumulatortank i samma storlek som 
er varmvattenberedare är att ackumulatortanken inte rostar lika fort. Ska ni ha en vattenmantlad 
pelletspanna så skulle jag råda er att investera i en Evo Aqua, den är dyr men den är absolut det 
bästa alternativet som finns på marklanden just nu. 
 

S&M: Hur fungerar en Evo Aqua då? 

 

T: Evo Aqua är uppbyggd med samma princip som de enklaste pelletskaminerna. Den avger 12 

kW och den finns både med bulk fårråd och utan. Dels avger den värme till sin omgivning med 

hjälp av en fläktkonvektor och dels går den att koppla till någon form av vattenburet system och 

på så sätt lagra värmen i vattnet. Detta görs genom att det uppvärmda vattnet pumpas in i 

ackumulatortanken eller i varmvattenberedaren i ert fall. Det måste dock installeras någon form 

av termostat på varmvattenberedaren för när vattnet är tillräckligt varmt så stängs kaminen av. 

Detta är en nödvändighet för att vattnet inte ska kunna skolla den som duschar.  

 

S&M: Det låter som ett alternativ som skulle kunna var aktuellt för oss. Vad händer om man inte 

tar ut vatten från systemet? 

 

T: Om vattnet står stilla i varmvattenberedaren, dvs. om ingen använder vattnet på båten så 

kommer kaminen att stanna. Därför är det bra att även bygga en radiatorkrets där vattnet hela 

tiden strömmar till och från kaminen. Annars måste ni bygga något rör som går tillbaka till 

kaminen igen om vattnet blir för kallt i varmvattenberedaren. 

 

S&M: Ok, med radiatorkrets menar du vattenelement då? 

 

T: Ja precis. 

 

S&M: Går det att koppla in solceller eller solpaneler till pelletspannan?  

 

T: Du menar en solfångare? Solceller genererar el som ni kan ladda upp batterier med och det är 

ett helt annat system. 
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S&M: Vi menar solfångare. 

 

T: Visst, en solfångare som kan värma upp vattnet kan med fördel anslutas till systemet. Det 

skulle i så fall innebära att de boende inte behöver elda i pelletspannan under sommaren eller 

under det timmar på vintern då solen är tillräckligt stark. Men jag skulle inte rekommendera en 

investering i solfångare om husbåten inte har en väldigt bra isolering. Ni får inte ut tillräckligt 

med värmeenergi så att det är värt det om det inte är välisolerat. Då skulle jag rekommendera er 

att ansluta en luft/värmepump till systemet istället. Det är en billigare investering och för att 

cirkulationen blir bättre i båten. Själva värmepumpen gör även att luften blir lite torrare än vad 

den annars skulle vara. 

 

S&M: Tack för hjälpen och för att du tog dig tid för oss en stund. 
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9.2 Bilaga C- Parametrar  

9.2.1 Temperaturer 

 

Tabell 8: Uppmätta utomhustemperaturer under mätningen av köksdelen.  

 

 
Tabell 9: Inomhustemperaturerna i köksdelen. 

 

Tabell 10: Utomhustemperaturern vid mätning av övre hytten. 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-02-05 – 10 – 5 – 9 – 8 

2012-02-06 – 6 – 9 – 12 – 9 

2012-02-07 – 7 – 6 – 10 – 7,7 

2012-02-08 – 8 – 5 – 9 – 7,3 

2012-02-09 – 10 – 7 – 7 – 8 

2012-02-10 – 17 – 7 – 11 – 11,7 

2012-02-11 – 5 – 5 – 3 – 4,3 

2012-02-12 – 10 2 – 1 – 3 

2012-02-13 – 15 – 11 – 2 – 9,3 

2012-02-14 – 6 – 2 – 3 – 3,7 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-02-05 6,5 16,5 6,8 9,9 

2012-02-06 6,5 6,4 7,9 6,9 

2012-02-07 7,6 8,1 8,7 8,1 

2012-02-08 8,1 8,3 8,8 8,4 

2012-02-09 8 8,1 8,4 8,2 

2012-02-10 2,6 1,6 1,6 1,9 

2012-02-11 1,9 2 17,9 7,3 

2012-02-12 13,9 9,8 7,1 10,3 

2012-02-13 3,9 3 2,5 3,1 

2012-02-14 2 2,2 3,1 2,4 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-02-24 – 1 3 1 1 

2012-02-25 – 4 4 2 0,7 

2012-02-26 – 6 5 – 1 – 0,7 

2012-02-27 – 4 4 – 3 – 1 

2012-02-28 – 3 5 2 1,3 

2012-02-29 – 5 8 – 1 0,7 

2012-03-01 – 2 6 0 1,3 

2012-03-02 – 3 4 3 1,3 

2012-03-03 – 1 2 – 2 – 0,3 

2012-03-04 – 4 4 – 3 – 1 
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Tabell 11: Inomhustemperaturerna i övre hytten.  

 

Tabell 12: Utomhustemperaturena för aktern och motorrummet. 

 

Tabell 13: Inomhustemperaturerna för aktern. 

 

 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-02-24 6,3 12,4 18,8 12,5 

2012-02-25 11,9 11,3 9,8 11 

2012-02-26 12,1 11,5 10,7 11,4 

2012-02-27 8,2 12,6 10,7 11,4 

2012-02-28 9,4 10,2 12,2 10,6 

2012-02-29 10,4 13,9 14,4 12,9 

2012-03-01 10,8 12 11,6 11,5 

2012-03-02 10 13,9 13,4 12,4 

2012-03-03 9,5 14,1 13,8 12,5 

2012-03-04 8,5 10 11,3 10,2 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-03-27 6 11 6 7,7 

2012-03-28 5 10 6 7 

2012-03-29 5 8 4 5,7 

2012-03-30 2 5 2 3 

2012-03-31 0 2 – 1 0,3 

2012-04-01 – 2 4 0 0,7 

2012-04-02 – 3 1 – 3 – 1,7 

2012-04-03 – 2 2 – 2 – 0,7 

2012-04-04 – 1 3 – 1 0,3 

2012-04-05 0 6 1 2,3 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-03-27 14,3 14,3 14,3 14,3 

2012-03-28 14,4 14,1 13,7 14,1 

2012-03-29 13,1 12,9 12,8 12,9 

2012-03-30 12,1 11,9 10,8 11,6 

2012-03-31 10,7 10,7 9,5 10,3 

2012-04-01 9 7,3 5,6 7,3 

2012-04-02 7,3 8,6 8,9 8,3 

2012-04-03 8,3 9,7 9,1 9 

2012-04-04 8,7 10,5 10,6 9,9 

2012-04-05 7 10,6 11,2 9,6 
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Tabell 14: Inomhustemperaturerna för motorrummet. 

 

Tabell 15: Utomhustemperaturena vid mätning av fören. 

 

Tabell 16: Inomhustemperaturerna för fören. 

 

  

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-03-27 12,2 11,7 10,9 11,6 

2012-03-28 11,4 10,9 10,8 11 

2012-03-29 10,6 10,1 10,3 10,3 

2012-03-30 9,9 9,6 9,3 9,6 

2012-03-31 10,9 14,4 10,1 11,8 

2012-04-01 8,2 7,6 5,8 7,2 

2012-04-02 6,4 7,9 9,7 8 

2012-04-03 7,3 8,7 7,7 7,9 

2012-04-04 8,8 8 8,7 8,5 

2012-04-05 7,2 13 15 11,7 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-04-11 3,5 9,4 2,4 5,1 

2012-04-12 4,1 9,9 4,9 6,3 

2012-04-13 3,1 5,9 2,4 3,8 

2012-04-14 1,1 4,8 2,3 2,7 

2012-04-15 1,8 5,6 3,2 3,5 

2012-04-16 2,1 4,6 2,2 3 

2012-04-17 1,4 3,6 2,9 2,6 

2012-04-18 1,2 3,8 2,5 2,5 

2012-04-19 3,6 8,7 3,7 5,3 

2012-04-20 1 1,5 0 0,8 

Datum Morgon 06.00 [˚C] Lunch 12.00 [˚C] Kväll 19.00 [˚C] Medeltemperatur [˚C] 

2012-04-11 8,7 9,3 9,3 9,1 

2012-04-12 9 9,3 10,1 9,5 

2012-04-13 9,1 9,2 8,9 9,1 

2012-04-14 7,6 6,8 7,2 7,2 

2012-04-15 6,6 7,9 8,2 7,6 

2012-04-16 7,5 7,6 8,7 7,9 

2012-04-17 8 7,9 8,4 8,1 

2012-04-18 6,7 6,9 7,6 7,1 

2012-04-19 8,1 7,6 8,7 8,1 

2012-04-20 7,5 7,7 8,3 7,8 
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9.2.2 Areaparametrar och total tillförd värmeenergi i dagsläget 

 
Tabell 17: Areorna av varje del i Vista.  

 

 

 

 

 

Tabell 18: Övriga parametrar. 

 

Del av Vista Tak/golv [m2] Totala väggareorna  [m2] 

Aktern 6 16,2 

Köksedelen 25,4 21,5 

Fören 8,6 21,5 

Motorrummet 12,9 17,5 

Övre hytten 17 34,1 

Övriga parametrar Värde och enhet 

Totala q innan isolering 8100 [W] 

Värmeledningsförmåga, k 0,037 [W/mK] 


