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SAMMANFATTNING 
 

Idag står bostadssektorn för nära 40 % av Sveriges energiförbrukning, en energiförbrukning 

som till stor del utgörs av icke förnybara energikällor. Detta är inte en långsiktig lösning och 

nyttjandet av ny energieffektiv teknik i byggnader kan vara ett steg i rätt riktning mot ett 

hållbart energisamhälle.  

 

Denna rapport har gjorts på uppdrag av och i samarbete med Älvstranden Utveckling AB i 

Göteborg för att undersöka hur framtida energieffektiva tekniker kan påverka energibehovet i 

ett energisnålt flerbostadshus. Till grund för rapporten ligger Älvstrandens uppmärksammade 

passivhus, Hamnhuset, ett hus vars energiförbrukning ligger långt under BBR:s krav.  

Rapporten studerar vilka möjligheter till förbättring som finns inom fönster, isolering, 

solenergiteknik samt vitvaror och i datasimuleringar appliceras sedan utvalda tekniker på ett 

referenshus. Teknikerna är valda ur ett energieffektivt perspektiv och ingen hänsyn har tagits 

till övriga aspekter såsom ekonomi. De ska också finnas på marknaden inom en tioårsperiod. 

Information har samlats in genom intervjuer och kontakter med experter inom respektive 

områden, samt företagsrepresentanter för de olika teknikerna.    

 

Genom att använda högeffektiv isolering och smarta fönster kan transmissionsförlusterna och 

därmed värmebehovet minskas. Ökad solinstrålning genom fönstren under vintermånaderna 

bidrar också till ett minskat behov av köpt energi under den kallaste delen av året, då 

tillgången på förnyelsebar energi är som minst. En stor del av elbehovet kan täckas av 

elproduktionen från solceller placerade på tak, balkongfronter och fasader. En minskning av 

köpt el har stor inverkan på byggnadens miljöbelastning och koldioxidutsläpp ur ett 

livscykelperspektiv, varvid också elförsörjda vitvaror byts ut till fjärrvärmevärmda sådana.  

Genom att installera fler och effektivare solfångare som dessutom har en jämnare 

värmeproduktion över året, minskas behovet av fjärrvärme till tappvarmvatten. 

 

Beräkningarna har gjorts i två steg, där det första redovisar de olika teknikernas effektivitet 

och potential var för sig. Flera simuleringar har gjorts för en och samma teknik för att ge olika 

variationer beroende på i vilken situation den används. Till exempel har flera kombinationer 

av fönster testats i olika väderstreck. I steg två har de tekniker med störst energibesparande 

potential valts ut för att tillsammans resultera i det slutliga huset. För att se hur en framtida 

effektivisering av hushållsteknik och belysning påverkar energibalansen i byggnaden, görs 

också en simulering där hushållselen minskar med 40 %.  

 

Resultatet av valda energieffektiviseringsåtgärder visar på en minskning av det specifika 

energibehovet med 70 % mot BBR:s krav och 50 % mot referenshuset. Dessutom minskar 

byggnadens miljöbelastning ur ett koldioxidperspektiv med 85 % jämfört med referenshuset. 

Dock finns en osäkerhet i resultaten då indata till rapportens beräkningar ofta är valda efter 

spekulationer kring teknikernas framtida kapacitet. Resultaten ska därför ses som inspiration 

till hur högt målen kan sättas vid byggandet av energieffektiva byggnader. 

 

Med bakgrund av denna rapport kan ändå konstateras att stora möjligheter finns att inom en 

tioårsperiod bygga flerbostadshus än effektivare än dagens mest energieffektiva byggnader. 
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ABSTRACT 
 

The housing sector of today represents for almost 40% of the energy consumption, an energy 

consumption of which the major part consists of non-renewable energy sources. This is not 

sustainable and utilization of new energy-efficient technologies in buildings can be a step in 

the right direction, towards a sustainable energy society. 

 

This report has been made on behalf of and in cooperation with Älvstranden Utveckling AB 

in Gothenburg to examine how future energy-efficient technologies can affect the energy 

demand in energy-efficient multi-dwelling buildings. 

The report is based on Älvstrandens passive house, Hamnhuset, a house whose energy 

consumption is far below the BBR's requirements. The report looks at the opportunities for 

improvement within windows, insulation, solar energy technologies, as well as white goods. 

Computer simulations are then made to apply the selected technologies into a reference 

building. Technologies are selected from an energy efficient perspective and no account has 

been taken of other aspects such as the economy. They must also be available on the market 

within a ten-year period. Information has been gathered through interviews and contacts with 

experts in their respective fields, as well as representatives of the various technologies.  

 

By using high-efficient insulation and smart windows, heat transmission losses and thus the 

heat demand can be reduced. Increased solar irradiation through the windows during the 

winter months also contributes to a reduction in need of purchased energy during the coldest 

part of the year, when the supply of renewable energy is minimal. A large part of the needed 

electricity may be covered by electricity from solar cells mounted on the roof, balcony fronts 

and facades. A reduction of purchased electricity has a major impact on the building's stress 

on the environment and carbon dioxide emissions from a life cycle perspective. That is also 

why electricity heated white goods are exchanged into appliances on district heating.  

By installing a larger amount of and more efficient solar collectors which also has a smoother 

heat production over the year, the need for heating domestic hot water is reduced. 

 

The calculations are made in two stages, the first sets out the various technologies 

effectiveness and potential individually; several simulations have been made for one and the 

same technology to provide different variations depending on the situation it is used. For 

example, several combinations of windows are tested in different orientations. In step two, the 

techniques with the greatest energy saving potential are selected in order to jointly result in a 

final house. To see how a future streamlining of household technology and lighting affects the 

energy balance of a building, a simulation is also made where household electricity is reduced 

by 40%.  

The result of selected energy efficiency measures shows a reduction of the specific energy 

demand by 70 % compared to the BBR's requirements and 50 % compared to the reference 

house. In addition the environmental impact of the building reduces from a CO2 perspective 

with 85 % compared to the reference house. However, there is an uncertainty of the results as 

they are based on speculations in the technologies future capacity. Results should therefore be 

seen as an inspiration for how high the objectives can be set in the construction of energy-

efficient buildings.  

 

Still, in the light of this report, there are great opportunities to within a ten-year period build 

multi-dwelling buildings that are way more energy efficient than today. 
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1. INLEDNING 
 

Denna rapport har gjorts på uppdrag av och i samarbete med Älvstranden Utveckling AB i 

Göteborg. Handledare på Älvstranden Utveckling är projektledare Per Andersson, och på 

Karlstad universitet Jens Beiron vid avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik. 

Examinator är Malin Olin.  

 

1.1 Bakgrund 
Energibehovet i världen stiger i takt med att befolkningen växer och dess krav på högre 

levnadsstandard blir allt större. Nära 40 % av Sveriges energiproduktion går idag åt till drift 

och underhåll av bostäder och lokaler. En stor del av denna energi produceras av icke 

förnybara energikällor, vilket inte bara leder till en ökad växthuseffekt utan även andra 

miljöproblem. En övergång till förnybar energi är nödvändig då energipriserna kommer att 

stiga i takt med att olje- och kolkällor sinar. En del av lösningen är att bygga långsiktigt 

hållbara bostäder och städer med ett lågt energibehov och med en hållbar energiproduktion. 

Framtidens teknik är under ständig utveckling, men i dagsläget är inte många av dessa 

ekonomiskt försvarbara eller tillräckligt effektiva. Förbättrade tekniklösningar är en viktig 

hörnsten som framtidens hållbara samhälle vilar på.  

 

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt bolag som fått i uppgift av Göteborgs stad att 

leda och driva arbetet med stadsutvecklingen av de centrala delarna av Göteborg.  

Processen av energieffektivt byggande i företaget har hittills resulterat i tre energieffektiva 

hus, där det sista, Hamnhuset, är känt som Sveriges idag största passivhus. Huset invigdes 

2008 och har en energiförbrukning långt under BBR:s normer. Att företaget vill ligga i 

framkant inom energi- och miljöområdet leder till att ribban för ytterligare 

energieffektivisering höjs för varje projekt. De vill fortsätta att vara ett spetsföretag inom 

energieffektivt och hållbart byggande även i framtiden. Därför har företaget som mål att driva 

långsiktiga processer mot en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

perspektiv. 

Att bygga hållbart kräver en grundlig och långsiktig planering, och vill Älvstranden fortsätta 

att bygga de ur energi- och miljösynpunkt bästa byggnaderna även i framtiden krävs en god 

framförhållning. Att studera framtidens tekniker och möjligheter är därför nödvändigt redan 

idag.   

  

Denna rapport är en utredning i hur olika tekniker och åtgärder påverkar energibehovet i ett 

flerbostadshus som Hamnhuset. Tekniker som idag är under utveckling eller på väg att få sitt 

kommersiella genombrott, studeras och appliceras genom energisimuleringar på ett 

referenshus. Detta för att få en bild över hur en byggnad med hjälp av energieffektiviserande 

åtgärder inom en tioårsperiod, kan minska sitt energibehov och sin miljöbelastning.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att undersöka och synliggöra ny och framtida teknik för att vidareutveckla dagens 

mest energieffektiva flerbostadshus. Rapporten ska kunna användas som ett underlag för 

byggherrar och företag som vill ligga i framkant och som redan nu vill få en inblick i hur 

framtidens bostäder kan se ut.   

Målet är att för valda tekniker och åtgärder, visa potentialen vad gäller energieffektivitet och 

minskad miljöbelastning i en byggnad som Hamnhuset.  
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1.3 Tillvägagångssätt/arbetssätt/metod 
Rapporten bygger på en litteraturstudie där information har hämtats från internet, intervjuer 

med branschföretag- och personer samt uppdragsgivarna Älvstranden Utveckling AB. Även 

ett studiebesök i Hamnhuset har gjorts. Insamlad data har sedan använts till beräkningar, dels 

i beräkningsprogrammet VIP Energy och dels för hand. 

Beräkningarna sker i två steg, först beräknas de olika teknikerna och materialen var för sig för 

att få deras enskilda påverkan. Därefter görs en beräkning med de ur energisynpunkt bästa 

resultaten ur varje område för att få deras gemensamma påverkan på huset. 

 

1.4 Avgränsningar 
De tekniker som valts är ett urval som har tagits fram tillsammans med Älvstranden 

Utveckling AB och behandlar förbättringar inom följande områden: 

- Fönster 

- Värmeisolering 

- Solceller och solfångare 

- Fjärrvärmeuppvärmda vitvaror 

Teknikerna är valda främst utefter deras energieffektiva egenskaper. Övriga aspekter såsom 

ekonomi kommer inte att belysas i denna rapport. Teknikerna ska alla finnas tillgängliga på 

marknaden inom en tioårsperiod och vara applicerbara på ett flerbostadshus i Hamnhusets 

storlek och utformning. Då Hamnhuset ligger i Göteborg utgår rapportens beräkningar från de 

geografiska förhållanden som gäller där. 

Byggnadens energibehov definieras här som köpt, levererad energi, vilket i Hamnhusets fall 

fördelas på el och fjärrvärme och inkluderar de eventuella energiförluster som sker inom 

byggandens eget distributionsnät. Det betyder att en snäv systemgräns har satts vid 

beräkningar av byggnadens energibehov (uppvärmning, varmvattenbehov och 

drift/fastighetsel), men där en viktning av den levererade energin görs för att få fram dess 

miljöbelastning. I rapporten har ingen hänsyn tagits till eventuella framtida förändringar i de 

boendes brukarvanor vad gäller varmvatten-, eller elförbrukning.  

 

1.5 Rapportens uppbyggnad 
Rapporten är indelad i olika kapitel för att underlätta läsningen och för att tydliggöra 

strukturen. 

Kapitel två handlar om Hamnhuset som är utgångspunkten för detta arbete. Här finns allmän 

information och teknisk data om huset idag och som används som underlag i de beräkningar 

och simuleringar som görs.  I kapitel tre klargörs systemgränser samt vilka underlag som 

ligger till grund för värdering av byggnadens miljöbelastning. 

I kapitel fyra förklaras beräkningsprogrammet VIP Energy och hur beräkningarna görs. 

I kapitel fem till nio presenteras de olika teknikerna och materialen som undersöks. Denna 

bakgrundsinformation används sedan i de beräkningar som kapitlen avslutas med. Dessa 

beräkningar ligger till grund för beräkningarna i kapitel tio, men visar även på fler scenarier 

och alternativ för att ge den intresserade läsaren en större inblick i de olika teknikernas 

potential. De material och tekniker som har störst påverkan på energibehovet inom varje 

område används sedan i kapitel tio. Deras gemensamma påverkan på referenshuset samt 

byggnadens miljöbelastning redovisas i samma kapitel. I kapitel elva analyseras de resultat 

som beräknats fram i tidigare kapitel. Även problem och brister som uppkommit under arbetet 

och förslag på hur arbetet kan utvecklas och fortskrida diskuteras här.  Slutsatsen av detta 

arbete kan läsas i kapitel tolv. I efterföljande kapitel finns källor och bilagor. Bilaga ett visar 

hur indata har sett ut i beräkningsprogrammet och bilaga två mer detaljerade resultat över 

energibalansen i programmet.  
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2. HAMNHUSET 
 

2.1 Allmänt 
2005 startade projekteringen av Hamnhuset i Göteborg med målet att bygga ett energieffektivt 

passivhus utan radiatorer som utnyttjar den internt genererade energin på ett optimalt sätt. 

Huset är det tredje projektet i Älvstrandens utveckling mot energieffektivt byggande och är 

deras första byggnad med passivhusstandard. Dock uppfylls inte alla dagens krav för att få 

klassas som passivhus. Krav som tagits fram av FEBY, Forum För Energieffektiva 

Byggnader, på uppdrag av Energimyndigheten. Bland annat ska fönstren ha ett U-värde på 

högst 0,9 W/m
2
K, vilket gör att Hamnhuset om det hade byggts idag inte kan benämnas som 

ett passivhus. (Martin Erlandsson m.fl. 2009) 

En mängd livscykelkostnadsberäkningar (LCC-beräkningar) har gjorts vilket har gett ett 

trovärdigt beslutsunderlag för utformningen av huset. Det har en lägre miljöpåverkan, är mer 

lönsamt, och mer energieffektivt än ett vanligt flerbostadshus. 

 

Hamnhuset ligger längst in längs Sannegårdshamnens västra kaj på norra Älvstranden och är 

ett kvarter bestående av två huskroppar som bildar en gård med gemensamma grönytor (se 

figur 1). Husen har 115 lägenheter från 1,5 till 4 rum och kök och är fyra våningar högt samt 

en översta indragen våning med takterrass. I källaren finns lägenhets- och cykelförråd, städ- 

och installationsutrymmen samt ett parkeringsgarage. (Älvstranden Utveckling AB 2009) 

 
Figur 1. Situationsplan Hamnhuset. (Älvstranden Utveckling AB 2009) 

 

2.2 Teknisk beskrivning 
2.2.1 Grundläggning 
Marktypen som huset är beläget på är lera. Huset är grundlagt med betongpålar slagna till fast 

botten och då det är byggt under grundvattennivån är golv och väggar i källaren tillverkade av 

vattentät betong. 

 

2.2.2 Bjälklag 
Bjälklagen består av plattbärlag pågjutna med betong, vilket ger en tjocklek på totalt 240 mm. 

De bärande väggarna och pelarna är av betong respektive stål. Våningshöjden är 2,50 m. 

 

2.2.3 Yttervägg 
Ytterväggen är uppbyggd enligt figur 2 och har ett U-värde på 0,14 W/m

2
K där stort fokus har 

lagts på att minska köldbryggorna. Det är en putsad fasad med bakomliggande cellplast, en 

oorganisk vindskyddsskiva, stålregelstomme samt ett invändigt installationsskikt. Den 
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effektiva värmeisoleringen har en värmeledningsförmåga, lambda-värde, på 0,033 W/mK. 

Väggens totala tjocklek är 346 mm. 

 

 
Figur 2. Ytterväggens uppbyggnad. (Älvstranden Utveckling AB 2009) 

 

2.2.4 Yttertak och vindsutrymme 
Taket är gjort av prefabricerade takstolar av trä påbyggda med råspont och takpapp och har en 

lutning på 40° på ena sidan och 20° på andra (se figur 3). Vinden är ouppvärmd med en 

oventilerad takfot. 

Vindsbjälklagets uppbyggnad kan ses i figur 4 där isoleringen består av 500 mm lösull. 

För att fuktsäkra vindens klimat används VentoVind™ systemet som betyder en kontrollerad 

uteluftsventilering av vinden vid gynnsamma fuktförhållanden utomhus. 

 

 
Figur 3. Yttertak och vindsutrymme. Bild från K-ritningar. 
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Figur 4. Vindsbjälklagets uppbyggnad. Bild från K-ritningar. 

 

2.2.5 Fönster 
Fönstren är inåtgående treglasfönster i trä med utsida av aluminium. U-värdet är 1,1 W/m

2
K, 

där glasandelen är 70 %. Den totala solenergitransmittansen är 53 % och den direkta 

solenergitransmittansen är 43 %.  

 

2.2.6 Balkong 
Till alla lägenheter hör en balkong alternativt en uteplats resp. takterrass för de lägenheter 

som ligger på första respektive översta våningen. Då balkongerna är integrerade i stommen 

måste köldbryggorna brytas. Detta genom att använda en speciell konstruktion där 

armeringsjärnen passerar ett isoleringsskikt, vilket ger små köldbryggor.  

Balkongerna är placerade så att balkongfronterna, som är förlängda och går ned under 

balkongplattan, fungerar som solavskärmning för våningen under. Detta för att minska 

värmen från solinstrålningen under sommaren då solen står som högst på himlen.  

 

2.2.7 Ventilation 
Hamnhuset har ett mekaniskt till- och frånluftssystem som drivs av centrala 

ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 82 %.  

Lägenheterna är utrustade med vädringsfönster för att de boende manuellt ska kunna reglera 

temperaturen efter behov. Ovanför spisen i köket finns en kolfilterköksfläkt monterad som 

återvinner värmen från matlagningen till 100 % och ger en bättre osupptagningsförmåga än en 

traditionell volymkåpa. 

  

2.2.8 Värme 
Principen för ett passivhus är att det ska värmas upp till största delen av värme från personer, 

elektrisk apparater och den instrålade solen. (FEBY) 

Huset är anslutet till Göteborg Energis fjärrvärmenät för att komplettera uppvärmningen 

under kalla dagar och värms via tilluftsventilationen genom luftdon som är placerade under 

fönstren.  

Lägenheterna värms till 21 grader, men om hyresgästen önskar varmare mäts och debiteras 

tillskottsvärmen individuellt via elräkningen. Detta sker via en eleftervärmare till varje 

lägenhet med en effekt på 500-1000 W. 
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2.2.9 Vatten/avlopp och el 
Lägenheterna i Hamnhuset har en individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten 

och el, vilket förhoppningsvis sporrar de boende till att spara energi. Under sommarhalvåret 

bidrar solfångarna på taket till uppvärmning av tappvarmvatten. 

Tvättmaskinerna är anslutna till både kall-, och varmvatten vilket ger en minskad 

elförbrukning.  

 

2.2.10 Solfångare 
På de söder- och östervända taken är 193 m

2
 solfångare placerade med en lutning på 40 

grader. Dessa är av typen vakuumsolfångare och kopplade till tre ackumulatortankar 

placerade i källaren.  

Solfångaren är från Sol & Energiteknik AB och är av fabrikat Intelli-heat. (Patrik Holmquist 

2006) Teknisk data finns i tabell 1. 

 
Tabell 1. Teknisk data solfångare Intelli-heat 

Intelli-heat (24 rör)  

Bredd modul 1 975 mm 

Höjd modul 1 950 mm 

Tjocklek modul 160 mm 

Vikt / solpanel 80 kg 

Modularea 3,71 m
2
 

Apparaturarea / referensarea 2,28 m
2
 

Utbyte vid 50°C 650 kWh/m
2
,år 

Max momentan effekt 1,5 kW 

(Sol & Energiteknik SE AB 2009) 

 

Enligt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är årsutbytet för Intelli-heat-solfångaren 

1482 kWh/modul eller 650 kWh/m
2
. (SP 2010) 

 

Solfångarna ger enligt Älvstranden Utveckling AB ca 121 000 kWh/år varmvatten vilket 

motsvarar hälften av årsbehovet av varmvatten. (Per Andersson) 

Med hjälp av beräkningsprogrammet VIP Energy har solfångarnas produktion över året 

beräknats, vilket redovisas i tabell 2. Den totala produktionen blir då 121 128 kWh/år. 

 
Tabell 2. Värmeproduktion per månad från solfångare på Hamnhuset idag. 

 kWh kWh/m
2
 

solfångaryta 

 kWh kWh/m
2
 

solfångaryta 

Januari 0 0 Juli 20 400 105,7 

Februari 3 556 18,4 Augusti 16 940 87,8 

Mars 8 027 41,6 September 13 430 69,6 

April 14 530 75,3 Oktober 7 370 38,2 

Maj 17 680 91,6 November 735 3,8 

Juni 18 460 95,6 December 0 0 

 

 

2.3 Nyckeltal för Hamnhuset 
I tabell 3 finns de nyckeltal för Hamnhuset som använts i energiberäkningarna av huset. 

Väggarnas U-värde är ändrade från 0,14 till 0,12 W/m
2
K. Detta då väggarna när de ritas upp i 

beräkningsprogrammet får ett annat U-värde än de som Älvstranden uppger.  
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Tabell 3. Nyckeltal för Hamnhuset 

 Fasad 

Söder 

Fasad 

Öster 

Fasad 

Väster 

Fasad 

Norr 

Tak Platta 

på 

mark 

Total area [m
2
] 1 897 961 911 1 959 2 701 2 500 

U-värde [W/m
2
K] 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,7 

Fönster area [m
2
] 387 233 188 415   

Andel glas [%] 70 70 70 70   

Fönster solfaktor 0,5 0,5 0,5 0,5   

Fönster U-värde [W/m
2
K] 1,1 1,1 1,1 1,1   

       

Total golvarea [m
2
] 9 008 

Total volym [m
3
] 22 520 

Rumshöjd [m] 2,5 

Antal våningsplan [st.] 4 

Area per våningsplan [m
2
] 2 252 

 

I tabell 4 redovisas de värden över energiförbrukning som togs fram i projekteringsskedet 

samt dagens energiförbrukningssiffror. De sistnämnda är baserade på siffror från Göteborgs 

Energi över köpt el och fjärrvärme år 2009 och är normalårskorrigerade. El avser fastighetstel. 

Vad gäller fjärrvärmens fördelning över värme och tappvarmvatten har en uppskattning gjorts 

baserad på prognoser från Bengt Dahlgren AB som för statistik över energiförbrukning månad 

för månad. Värt att notera är att byggnaden fortfarande befinner sig i ett 

driftoptimeringsskede, vilket innebär att förbrukningssiffrorna kan vara något höga.  

Även de krav som BBR ställer vid nybyggnation finns redovisade. BBR:s krav på 110 

kWh/m
2
,år gäller för 2009 och den södra delen av Sverige. (Boverket 2009) 

 
Tabell 4. Energiförbrukning Hamnhuset, referenshuset och BBR:s normer 

Energi Hamnhuset ber. 

[kWh/m
2
 Atemp, 

år] 

Hamnhuset idag 

[kWh/m
2
 Atemp, 

år] 

Referenshuset 

[kWh/m
2
 Atemp, 

år] 

BBR-krav  

[kWh/m
2
 Atemp, 

år] 

Värme: 18 23 23  

Varmvatten: 13 16 16,4  

El: 29 26 26,1  

Totalt: 60 65 65,5 110 

 

Köpt hushållsel för 2009 uppgick till drygt 28 kWh/ m
2
 Atemp, år. (Älvstranden Utveckling 

AB, Per Andersson) Atemp avser lägenheter och förråd och uppgår till 11 616 m
2
. Garaget är ej 

medräknat. Tvättstugornas elförbrukning står för drygt 7 kWh/m
2
,år Atemp. 

Indata bygger på erhållet material från konstruktionsfirman (Catarina Warfvinge, Bengt 

Dahlgren AB) och har använts till att simulera byggnaden i VIP Energy. Denna har sedan 

korrigerats för att bättre motsvara faktiskt utförande och förbrukning i Hamnhuset. Den 

byggnad som beskrivs med justerande indata benämns ”Referenshuset”.   
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En översikt av energibalansen i byggnaden med de största posterna följer nedan. Siffror anger 

energi i kWh/ m
2
 Atemp, år. Dessa siffror ligger till grund för kommande beräkningar av den 

nya simulerade byggnaden.  

 

 
Figur 5. Energibalans i referenshuset. Siffror anges i kWh/m

2
, år Atemp 

 

Värmeförsörjning är den energi som tillförs tilluften i ventilationen samt värmesystemet för 

att lägsta tillåtna innetemperatur ska uppnås. 

 

Elförsörjning är el till från-, och tilluftsfläktar, pumpar och kylmaskiner.  

 

Solfångare anger solfångarnas bidrag till tappvarmvattnet (TVV) 

 

Processenergi är här uppdelad i Verksamhetsenergi rumsluft samt Fastighetsenergi 

rumsluft där den förstnämnda är hushållselens bidrag till uppvärmning av rumsluften och 

fastighetsenergin är fastighetselens (hissar, trapphusbelysning m.m.) uppvärmning.  

 

Sol genom fönster anger den solenergi som bygganden får ta emot via solinstrålningen 

genom fönstren.  

 

Personvärme är den värme som de boende alstrar och dess bidrag till byggnadens 

uppvärmning.  

 

Luftläckage är den energi som följer med luften ut genom otätheter i husets klimatskal.  

 

Transmission är värmeförluster genom husets klimatskal.  

 

Ventilation och Återvinning ventilation är den värme som följer med frånluften i 

ventilationssystemet och genom värmeväxlaren återvinns för att sedan tillföras tilluften.  
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Frånluft och Tilluft är den energi som behövs för att driva fläktarna. 

 

För att reducera byggnadens energibehov och dess miljöbelastning måste värmeförsörjning, 

elförsörjning samt fastighetselen minskas, vilket främst görs genom att minska de utgående 

posterna i modellen. Transmissionsförluster kan minskas genom att förbättra klimatskalet och 

U-värden på tak, väggar, fönster och golv. Luftläckaget åtgärdas genom att bygga bort 

otätheter i klimatskalet där energi tar sig ut via luften. Ventilationen i byggnaden är 

nödvändig för att hålla en bra kvalitet på luften och luftutbytet är framräknat för att passa 

byggnadens behov. Vad som kan förbättras är dock värmeåtervinningen i ventilationen, vilket 

har att göra med värmeväxlarens verkningsgrad. Den el som används i huset, främst 

verksamhetsenergin, bidrar till uppvärmningen vilket betyder att en minskning av denna ger 

ett ökat värmebehov. Även solinstrålningen genom fönstren bidrar till uppvärmningen, vilket 

betyder att en ökad solinstrålning ger ett minskat värmebehov men oftast också ett ökat 

kylbehov. Detta då solen är som intensivast under sommaren då också värmebehovet är som 

lägst. Personvärmen utgår ifrån människors vistelse i byggnaden och är beräknad efter 

statistik. Inte heller varmvattenbehovet är något som i rapporten kan påverkas i större 

utsträckning då den främst är beroende av de boendes brukarvanor. Däremot kan solfångarnas 

bidrag till varmvattenförbrukningen ökas under årsbasis.  
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3. ENERGI OCH MILJÖ 
 

Den miljöbelastning som en byggnad står för kan värderas utifrån många olika perspektiv. Än 

finns inga klara regler för hur en miljöbedömning av en byggnads energisystem ska göras, 

däremot många riktlinjer. I följande kapitel klargörs hur miljöbelastningen beräknas i denna 

rapport. 

 

3.1 Byggnaden som systemgräns 
Detta arbete behandlar energioptimering av Hamnhuset. Syftet är att få ner byggnadens totala 

energiförbrukning, både vad gäller köpt elektricitet och fjärrvärme. Därigenom minskar dess 

påverkan på miljön. Hur effektiv byggnaden är ur ett miljöperspektiv skiljer sig dock 

beroende på var systemgränsen sätts. Genom att sätta byggnaden i sig som en systemgräns tas 

enbart hänsyn till den energi som tillförs och hur mycket miljöpåverkan den haft. En vidare 

systemgräns ger möjlighet att ta med energiformens hela livscykel, vilket, förutom i 

användarledet, även inkluderar förluster och omvandlingar vid produktion och distribution. 

Ett perspektiv där hänsyn även tas till primärenergin ger oftast en byggnad en högre 

miljöbelastning än om en snävare form av systemgräns satts. (Agneta Persson et al. 2005) 

 

 
Figur 6. Systemgränser. (Agneta Persson et al. 2005) 

 

För detta arbete har systemgräns 2 valts vid beräkningar av byggnadens energianvändning. 

Detta då de siffror som beräkningarna utgår ifrån bygger på den inköpta energin (se figur 6). 

Vid denna systemgräns räknas endast den energi som köps in i form av exempelvis elektricitet 

eller fjärrvärme, men där till exempel pannors verkningsgrader och förluster inne i bygganden 

måste tas hänsyn till. (Agneta Persson et al. 2005) När byggnadens miljöbelastning beräknas 

används den viktade levererade energin som bygger på systemgräns 5. Detta perspektiv 

framhävs i regeringens proposition ”Nationellt program för energieffektivisering och 

energismart byggande” (Regeringen 2006) som en möjlighet vid beräkningen av en byggnads 

energiprestanda. Att vikta betyder att med hjälp av viktningsfaktorer beräkna olika 
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energislags miljöpåverkan genom hela livscykeln. Viktningsfaktorerna fås från tabeller och 

ser olika ut beroende på hur energislagen producerats samt i vilket sammanhang de sätts. 

Ingen nationell standard finns än, men ett förslag utarbetades 2009 av SIS (Swedish Standards 

Institute tekniska kommitté 189), varifrån följande tabell är hämtad. (Åsa Wahlström 2009)  

 
Tabell 5. Viktningsfaktorer energi för olika energibärare. 

Energibärare Energiviktningsfaktor 

Avfall 0,7 

Biogas 0 

Biobränsle  1,2 

El 2,0 

Kol 1,4 

Industriell spillvärme 0 

Naturgas 1,2 

Olja 1,2 

Returträ 0,7 

Solvärme 0 

Torv 1,1 

 

Energislaget el får här en viktningsfaktor på 2,0, vilket är en något låg siffra jämfört med de 

2,8 som CEN (Comité Européen de Normalisation, den europeiska 

standardiseringskommittén) har rekommenderat för en europeisk mall. (Wikipedia 2010c)  

I ovanstående förslag från SIS nämns även byggnadens koldioxidutsläpp som betydelse för 

dess miljöbelastning. För att beräkna denna inkluderas utsläpp av CO2-ekvivalenter i hela 

kedjan från utvinning till levererad kWh i byggnaden. Följande värden är hämtade från boken 

Miljöanpassad effektiv uppvärmning och elanvändning, Energimyndigheten 1998. 

 
Tabell 6. Koldioxidemissioner som bildas per förbrukad MWh i en byggnad. 

Tillförsel Ton CO2 per MWh   

Fjärrvärme (flis, spillvärme, avfall) 0 

Oljepanna 0,32 

El (medel Sverige) 0,04 

El (medel Nordpool) 0,09 

Marginalel (kolkondens) 0,72 

Ved, pellets 0 

 

Som tabellen ovan visar finns tre olika sätt att värdera elproduktionens koldioxidbelastning.  

Beroende på kunskapen om hur inköpt el producerats brukar skillnad göras mellan 

specificerad och ospecificerad el, där den specificerade är producerad av en känd leverantör. 

Den ospecificerade elen antas ofta komma från en specifik produktionsmix. I Sverige och 

Norden framförallt den så kallade Nordiska elmixen, vilken till stor del kommer från 

vattenkraft och kärnkraft. Ett annat alternativ är att se den ospecificerade elen ur ett 

marginalelsperspektiv. En stor del av Europas elproduktion kommer från fossileldade 

kraftverk, och när inte de svenska elproducenterna kan möta efterfrågan i landet, som 

exempelvis under kalla vintermånader, måste el köpas in från kontinenten. Denna el som 

produceras i marginalen är ofta el från kolkraftverk. (Agneta Persson et al. 2005) I rapportens 

miljöbelastningsberäkningar används den nordiska elmixen, Nordpool. 
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4. ENERGISIMULERINGAR 
 

4.1 Beräkningsprogram  
VIP Energy 

För att kunna simulera hur energibehovet varierar när de olika teknikerna appliceras på 

Hamnhuset används VIP Energy. Det är ett beräkningsprogram från StruSoft AB som 

beräknar energiförbrukningen i byggnader. Programmet har funnits i över 20 år och är testat 

enligt IEA-BESTEST och ASHRAE-BESTEST1. 

VIP Energy beräknar energiförbrukningen för en byggnad med hänsyn till kända och mätbara 

delenergiflöden och de flöden som behandlas i programmet ses i figur 7. 

 

 
Figur 7. Indata för beräkning i VIP Energy. (StruSoft) 

 

Programmet är uppbyggt kring en dynamisk beräkningsmodell som ger resultat timme för 

timme under ett år. (StruSoft) 

 

4.2 Energisimuleringar 
Vid energisimuleringarna i VIP Energy används referenshuset som utgångspunkt. 

Beräkningarna sker i två steg. Först testas de olika teknikerna/materialen var för sig genom att 

ändra värden på referenshuset i programmet. Solceller, solfångare och vitvaror på fjärrvärme 

räknas för hand medan isolering och fönster räknas i VIP Energy. Detta finns att läsa under 

teknikernas respektive kapitel. Den intresserade läsaren kan här se flera olika 

beräkningsalternativ för teknikerna. 

I andra skedet kombineras de tekniker/material som har störst effekt på energibehovet inom 

varje område på referenshuset och den sammanlagda effekten av åtgärderna räknas ut. Detta 

ger rapportens huvudresultat och finns att läsa i kapitel elva. 

De energiflöden som är av intresse i denna rapport finns i figur 5 och de energiposter som 

redovisas i resultaten är värmebehov, varmvattenbehov, fastighetsel och hushållsel.  

                                                 
1
 IEA: International Energy Agency BESTEST: Building Energy Simulation Test ASHRAE: the American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
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5. SOLENERGI 
 

5.1 Allmänt 
Under mindre än en timme träffas jordklotet av tillräckligt mycket solljusenergi för att täcka 

hela jordens energibehov under ett helt år. I Sverige varierar solinstrålningen mellan 800 och 

1000 kWh/m
2
 och år. (Sol & Energiteknik SE AB) Mest sol får Gotland, Vänern och de södra 

kusterna (se figur 8).  

 
Figur 8. Solinstrålning (kWh/m

2
) över Sverige under ett år. (SMHI 2009) 

 

Enligt en rapport från EPIA, European Photovoltaic Industry Organisation, är potentialen att 

ta tillvara på solens energi stor, vilket illustreras i figur 9.  

Den globala solcellsmarknaden ökar för varje år. 2009 var den totala installerade effekten 7,3 

GW, en ökning med 20 % sedan 2008, där den europeiska marknaden står för 77 %.  

(Solarbuzz 2010)  
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Figur 9. Potential för solenergi i världen. Den största kuben visa hur stor potential solenergi har och den 

lilla kuben till höger visar hur mycket energi som utnyttjas i världen idag. (EPIA) 

 

Beroende på var solens strålar träffar kan olika mycket av solenergin utnyttjas. I tabell 7 ses 

den relativa instrålningen som når ytor beroende på i vilka vinklar och riktningar de är 

placerade.  

 
Tabell 7. Den relativa instrålningen mot ytor med olika vinklar och riktningar för Jönköpings väderdata. 

(1,00=maxinstrålning) (180°=söder) 

Riktning [°] Plant tak 0° 0° - 20° 20° - 35° 35° - 50° 50° - 85° Vägg 90° 

0-15 0,85 0,77 0,62 0,50 0,38 0,29 

15-45 0,85 0,78 0,65 0,55 0,44 0,34 

45-75 0,85 0,80 0,72 0,65 0,55 0,44 

75-105 0,85 0,84 0,81 0,78 0,68 0,55 

105-135 0,85 0,87 0,90 0,89 0,79 0,65 

135-165 0,85 0,90 0,96 0,96 0,87 0,71 

165-195 0,85 0,91 0,98 0,99 0,89 0,73 

195-225 0,85 0,90 0,96 0,96 0,87 0,71 

225-255 0,85 0,87 0,90 0,89 0,79 0,65 

255-285 0,85 0,84 0,81 0,78 0,68 0,55 

285-315 0,85 0,80 0,72 0,65 0,55 0,44 

315-345 0,85 0,78 0,65 0,55 0,44 0,34 

345-360 0,85 0,77 0,62 0,50 0,38 0,29 

 

5.2 Solceller 
Solceller kallas också för fotovoltaiska celler och är benämningen på de skikt av halvledande 

material som när det träffas av solljus ger upphov till en elektrisk ström. Genom att placera 

kontakter på båda sidor av skivan tillåts elektroner vandra mellan dessa och skapa elektricitet 

som sedan leds till en yttre krets (se figur 10). Processen sker ljudlöst och utan att bränsle 

behövs eller emissioner avges, vilket gör den till en förnyelsebar energikälla. 

(Energimyndigheten 2010b) 
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Figur 10. Solcellens uppbyggnad. Från (Renée M. Nault 2005) med viss modifikation. 

 

Effektiviteten på en solcell är beroende av vilken verkningsgrad den har. Verkningsgraden 

anges i % och visar hur stor del av solljuset som träffar cellen som sedan kan omvandlas till 

elektricitet. Dock är de celler som används i laboratorietester mycket små och förlorar i 

effektivitet när de byggs i stor skala. Det kan därför vara missledande att endast se på 

laboratorietester då inte dessa representerar de solcellsmoduler som senare tas i kommersiellt 

bruk. (Wikipedia 2010e) Då en solcell ofta genererar alldeles för låg spänning måste dessa 

kopplas samman till större moduler som tillsammans kan placeras på byggnaders tak, väggar 

eller i stora solcellsparker. Detta gör dem mycket lämpliga för elproduktion inom tätbebyggda 

områden, då de dessutom lätt kan integreras i byggnader som en del i deras klimatskal. 

(Energimyndigheten 2005)  

För att få ut maximal effekt är det viktigt att solcellerna placeras under ultimata förhållanden. 

Hänsyn måste tas till eventuell skuggning, vilket väderstreck modulerna placeras i, samt 

lutningen på dessa. Som figuren nedan visar, är en lutning på mellan 30° och 45° mot 

horisontalplanet med en avvikelse på ± 15° från söder att föredra.  

 
Figur 11. Total solinstrålning för Jönköping (kWh/m

2
, år) beroende på vinkel mot horisontalplan och 

väderstreck. (Elisabeth Kjellsson 2000) 

 

I Sverige är solinstrålningen under större delen av året oftast för liten för att dagens solceller 

ska kunna producera så mycket energi att en installation lönar sig. Med ökande energipriser, 

hotet från sinande fossila källor och det faktum att solenergi är en ständigt förnyelsebar och 
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gratis resurs, kommer dock solceller att spela en allt större roll i framtidens globala 

energisystem. Så även i Sverige. (EPIA) För att solceller ska bli konkurrenskraftiga och 

fungera som ett lönsamt alternativ till konventionellt producerad el, är det ett antal faktorer 

som måste spela in. I delar av världen är solcellsproducerad el nära att uppnå grid parity, den 

gräns där det lönar sig att installera solceller istället för att köpa från elnätet. Detta sker 

framförallt i länder med en kombination av hög solinstrålning och höga elpriser, men även i 

länder med höga statliga subventioner, såsom Tyskland. (Christer Jönsson 2007)  

 

5.2.1 Kiselceller 
Kiselceller är den i dagsläget vanligaste solcellen på marknaden, med en marknadsandel på 80 

% . (Solarbuzz) Kiselceller har en karakteristisk djupt mörkblå eller spräcklig blå färg, vilken 

uppkommer då många små kristaller av kisel sätts ihop i större plattor. Konventionella 

kiselceller är uppbyggda av två lager kristallint kisel, vart och ett dopat i varsitt ämne, 

vanligen fosfor (n-skiktet) och bor (p-skiktet). Dessa har olika antal valenselektroner i sina 

atomskal och när solljusets fotoner träffar plattorna polariseras dessa och får olika laddningar. 

Elektronerna vandrar då från ena skiktet till det andra och en elektrisk ström har bildats som 

via kontakter på fram och baksidan kan ledas ut till ett elnät. Framsidan av modulerna täcks 

oftast med ett glasskikt som kan släppa igenom solstrålarna. (Wikipedia 2010e) På grund av 

cellernas seriekoppling är kiselmodulerna känsliga för skuggning då det räcker med endast en 

liten del som skuggas för att hela modulen ska få försämrad effekt.  
Verkningsgraden på moduler i produktion ligger på runt 15 %, men forskare på University of 

New South Wales har i laboratorieförsök uppnått verkningsgrader på 24,7 %, vilket också är 

världsrekord och nära den teoretiska gräns på 29 % som finns för dessa sorters solceller. 

(ScienceDaily 2008)  

 

5.2.2 Tunnfilmssolceller 
Tunnfilmsceller kallas ofta för andra generationens solceller och materialåtgången, som 

namnet antyder, är betydligt mindre än för konventionella kiselceller. En tunnfilmscell är bara 

några mikrometer tjock. (Energimyndigheten 2008)  

Det ljusabsorberande och verksamma materialet i en tunnfilmscell varierar, beroende på vilka 

sammansättningar av halvledande material som används. De högst uppmätta 

laboratorieverkningsgraderna står CdTe, 18,8 %, samt CIGS- koppar-indium-gallium-selen, 

19,9 %, för. Den sistnämnda kombinationen är den tunnfilmscell som uppnått högst 

verkningsgrad, men det är celler gjorda av CdTe, kadmium och tellur, som dominerar den 

kommersiella tunnfilmsmarknaden idag med en verkningsgrad på runt 11 %. Detta då 

materialet är lämpligare för en storskalig produktion och lättare att deponera. (Wikipedia 

2010e)  

 
Figur 12. Tunnfilmscellens uppbyggnad. (Dr. Michael V. Yakushev ) 
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En tunnfilmscell kan se ut på flera sätt, beroende på vilka material som används och hur den 

produceras. Det tunna lagret med halvledande material appliceras dock ofta på ett skikt av ex. 

glas eller rostfritt stål och mellan dopade ämnen som ex. zinkoxid och molybden som 

fungerar som anod och katod (se figur 12). Då materialen till skillnad från det kristallina kislet 

är sammanhängande, kan modulerna göras i varierande storlekar och behöver inte 

seriekopplas vilket gör den mindre känslig för exempelvis skuggning.  

CIGS-celler har potential att inom en tioårsperiod nå en kommersiell verkningsgrad på 15 %, 

enligt forskare på Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet vilket är ett av de ledande inom 

forskningen kring CIGS- celler. (Pers. kom. 4) Företaget Global Solar har 2010 tagit fram en 

solcell tryckt på rostfria stålark, som uppnår en verkningsgrad på 13 %. Enligt dem ger denna 

typ av solceller möjligheter vid integrering av solceller i byggnader då de tunna arken kan 

placeras inte bara som moduler på tak, utan även direkt på takpannor, på fasader eller på 

balkonger. Cellerna är böjbara och tunna vilket gör dem flexibla. (Global solar 2010)  

 

5.2.3 Grätzelceller 
Grätzelceller, eller nanostrukturerade celler, kallas ofta för den tredje generationens solceller. 

I laboratorietester har som högst uppnåtts verkningsgrader runt 11 %. Nanosolceller bedöms 

ha framtidspotential då materialen är tunna, billiga och lättillgängliga, vilket kompenserar för 

den relativt låga verkningsgraden. (ScienceDaily 2006)  

Grätzelcellen har fått sitt namn efter sin uppfinnare Michael Grätzel, som på 1990-talet 

utvecklade en solcell som bygger på växternas fotosyntes. Färgämnen bestående av 

nanometerstora molekyler absorberar solljuset, precis som växternas klorofyll gör när de 

producerar kolhydrater. Färgämnet omsluter atomer av titandioxid och utgör tillsammans ett 

skikt mellan två laddade elektroder; katoden bestående av titandioxid och anoden som kan 

vara gjord av ex. platina (se figur 13). När solljusets fotoner passerar genom den negativa 

katoden och vidare in i elektrolyten drar den med sig elektroner från titandioxiden i anoden, 

och bildar en elektrisk ström som sedan tas tillvara.  (ScienceDaily 2010) 
 

 
Figur 13. Grätzelcellens uppbyggnad. (University of Bristol) 

 

Till skillnad från kiselsolceller kan nanoceller ta upp även diffust ljus, vilket betyder att 

solmodulerna kan placeras i breda vinklar från horisontalplanet. Det betyder också att de kan 

ta upp fotoner i svagare ljus såsom på morgonen, kvällen och till och med inomhus. 

(Kimberly Patch 2004)  

Förhoppningar finns att kunna integrera transparenta celler i byggnaders fönster, i takpannor 

eller i tältdukar och kläder. (ScienceDaily 2006) För exempel på halvtransparenta 

grätzelceller se figur 14.  

http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/etan/Webpages/diagrams bottom.htm
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Figur 14. Halvtransparenta grätzelceller. (Wikipedia 2010d) 

 

5.2.4 Multijunction, högkoncentrerade celler 
Multinjunctionceller är benämningen på de solceller som är sammansatta av ett flertal olika 

ämnen och som dessutom oftast är försedda med en effektiv lins som koncentrerar ljuset med 

upp till 500 gånger. Ämnena kan vart och ett absorbera olika delar av solljusets våglängder, 

för att tillsammans bilda en cell som kan ta upp det mesta av solljusets spektra och omvandla 

det till elektricitet. Detta till skillnad från konventionella solceller som oftast bara kan ta upp 

en typ av våglängder och därför har en lägre verkningsgrad. (Michael Kanellos 2006)  

2007 sattes det nuvarande världsrekordet gällande solcellers verkningsgrad; Ett forskarlag på 

Delaware University, USA, skapade en multijunctioncell med nära 43 % verkningsgrad och 

de räknar med att inom en snar framtid kunna spränga 50 % - gränsen. (S. Kurtz 2009) 

Idag används multijunctionceller framförallt i satelliter där de har en verkningsgrad på 

omkring 30 %. Nere på jorden utvecklas stora solcellssystem där celler med verkningsgrader 

på över 40 % ska användas för elproduktion i större skala. (Tatsuya Takamoto 2009) Den 

förväntade verkningsgraden på kommersiella system förväntas vid 2015 kunna uppnå 29-36 

%. Fokus ligger än så länge på att tillverka högkoncentrerade solceller för större system, så 

kallade solparker. (S. Kurtz 2009) 

Alan Barnett, en av forskarna i Delaware University-teamet är dock övertygad om att deras 

solceller snart kan komma att användas även på hustak. (Karin Bojs & Annika Nilsson 2007) 

  

5.3 Solfångare 
I jämförelse med solceller omvandlar en solfångare energin i solinstrålningen till värme. 

Solljuset lyser på en svart yta, där värmen sen förflyttas vidare med hjälp av ett medium som 

cirkulerar och används för att värma upp ett hus eller ge varmvatten. Det ställs stora krav på 

mediet i en solkrets då det kan uppstå stora temperaturskillnader, från kalla 

utomhustemperaturer till solvärmesystemets höga arbetstemperatur på upp till 200°C. Den 

vanligaste typen av värmebärare består av glykol och vatten. (Energimyndigheten 2009b) 

 

Det finns flera olika typer av solfångare där de vanligaste är vakuum- och plansolfångare. 

Plana solfångare har generellt lägre årsutbyte än vakuumsolfångare. (Energimyndigheten 

2010d) Även mer avancerade solfångare i form av koncentrerade solfångare finns på 

marknaden. Årsutbytet för solfångare räknas per kvadratmeter modularea eller referensarea.  

Modularea är den area som en solfångare upptar på taket och ref. area är för plansolfångare 

den genomskinliga frontarean och för vakuumsolfångare glasrörets innerdiameter gånger 

längden gånger antalet rör. (SP 2010) 
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5.3.1 Vakuumsolfångare 
Vakuumsolfångare är den typ av solfångare som finns på Hamnhuset och de består av ett antal 

glasrör med vakuum i röret eller med dubbla rör med vakuum mellan rören, där vakuumet 

fungerar som isolering. I det senare fallet är det yttre röret transparent och där det inre 

fungerar som absorberare. I mitten av det inre röret blir luften väldigt varm och det är här 

energin tas ur. Uppbyggnaden av ett vakuumrör ses i figur 14, och av en vakuumsolfångare i 

figur 15. 

 

 
Figur 15. Principskiss vakuumrör. (Energimyndigheten 2009b) 

 

Det finns två olika tekniker för att omvandla solinstrålningen till värme, antingen ett U-rör 

eller en Heat-pipe. Ett U-rör är ett kopparrör som går ner i vakuumröret och gör en U-

vändning. I kopparröret kretsar en värmebärare som kyler luften i vakuumröret och förflyttar 

värmen till en ackumulatortank. En Heat-pipe är en kopparkolv som innehåller en vätska som 

förs ned i vakuumröret där toppen av kolven förs in i en värmeväxlare. En solfångare med 

Heat-pipe måste monteras lutande. Då värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i kolven 

och stiger uppåt tills den når värmeväxlaren, där kyls den av och kondenseras för att sedan 

rinna tillbaka till kolven för att hettas upp igen. Värmen för sedan vidare från värmeväxlaren 

till en ackumulatortank. (Wikipedia 2010f)  

 

ExoSol LBC är företaget Euronom AB:s senaste solfångare av typen vakuumsolfångare med 

U-rör. Den är konstruerad för att ge värme även när temperaturen är låg under höst och vår. 

Den ger även kompletterande värme under vintern. 

ExoSol LBC har vakuumisolering och 360° absorbatoryta vilket gör att 80-90 % av 

solinstrålningen kan tas tillvara på, även den diffusa instrålningen. (Euronom 2009) 

Enligt SP har ExoSol LBC ett årsutbyte på 829 kWh/m
2 

ref. yta. (SP 2010) 

Teknisk data ses i tabell 8. 

 
Tabell 8. Teknisk data för Euronoms ExoSol LBC 10. 

 LBC 10 

Längd 2 086 mm 

Bredd 879 mm 

Höjd inkl. ram 123 mm 

Vikt 42,5 kg 

Effekt, max 740 W 

Modularea 1,83 m
2
 

Referensarea 0,96 m
2
 

Aktiv absorbatoryta, 360° 2,73 m
2
 

Total volym 2,2 l 

Årsutbyte: Per modul: 

Per m
2
 ref. yta: 

796 kWh 

829 kWh/m
2
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5.3.2 Plansolfångare 
En plansolfångare består av en isolerad låda där en absorbator med kanaler för värmemediet 

placeras och täcks med en glasskiva. Absorbatorn samlar in solenergin och överför värmen till 

ett cirkulerande medium och kan bestå av ett kopparrör infalsat mellan två aluminiumflänsar. 

Glasskivan och baksidans isolering minimerar värmeförluster mot omgivningen. (Svensk 

Solenergi) 

I figur 16 ses en genomskärning av en plansolfångare med de olika komponenterna som den 

innehåller. 

 

 
Figur 16. Genomskärning av en plansolfångare. (ÅF Energi & Miljöfakta 2010) 

 

5.3.3 Koncentrerade solfångare 
För att kunna utnyttja solens energi bättre finns många exempel på solfångare där solljuset på 

olika sätt koncentreras för att få ut mer värme, och ofta även elektricitet.  

 

Absolicon är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar en hybridform av koncentrerade 

solfångare (se figur 17). Dessa består av små solcellsmoduler omgivna av reflektorer som 

koncentrerar solljuset för att ge en högre effekt. Då solcellernas verkningsgrad minskar med 

stigande temperatur används en cirkulerande vätska som kyler av cellerna och därmed 

förhindrar överhettning i systemet. Denna värme används sedan till att värma upp varmvatten. 

För att kunna maximera effekten är modulen även försedd med ett solföljningssystem, vilket 

betyder att den följer solens gång på himlen för att alltid befinna sig i ett ultimat läge för att 

kunna utnyttja solens strålar. Enligt forskningsingenjör Olle Olsson på Absolicon producerar 

deras modul mer värme under höst, vinter och vår än en konventionell solfångare. De räknar 

även med att modulens effektivitet inom en tioårsperiod har ökat med 50 % samtidigt som 

produktionskostnaderna minskat med 50 %. (Pers. kom. 2)  

 
Figur 17. Absolicon X10. (Absolicon 2009) 

 

Absolicon X10 finns i fyra längder; 6, 10, 14 och 18 meter, vilka kan seriekopplas till 

installationer på allt mellan 20 m
2
-100 000 m

2
. Den är konstruerad för att fästas på plana eller 

svagt lutande tak, alternativt på marken. Enligt företaget bör Absolicon X10 installeras på 

lutningar mellan 0-15°, men är möjliga upp till 30°. Den bör också riktas mot söder, och en 

avvikelse på mer än 45° från söder rekommenderas inte. Det bör kring installationsplasten 

inte finnas några föremål som skuggar Absolicon X10 när den är i drift då den innehåller 

seriekopplade solcellsmoduler. Detta innebär att om ena halvan av en solcell i modulen 

skuggas, halveras hela modulens elproduktion. Dock blir skillnaden i värmeproduktion knappt 
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påtaglig då den sänks med mindre än en procent om en halv solcell skuggas. För att inte 

solfångarna ska skugga varandra när de ställs i rader på taken bör ett minsta radavstånd följas. 

Beroende på lutning på taket bör centrumavståndet vara mellan ca 1,30 m till 2,90 m, där 

största avstånd används för platta tak. (Absolicon 2009) För teknisk data se tabell 9. 

 
Tabell 9. Teknisk data Absolicon X10 14 m 

Absolicon X10 14m  

Tråglängd yttermått  14 m 

Trågbredd yttermått  1,1 m 

Vikt  435 kg 

Modularea 10,91 m
2 

Ref. area 14,53 m
2 

Värmeproducerande yta  14,1 m
2 

Elproducerande yta  12,1 m
2 

Elektrisk effekt Pmax  1 350 W 

Spänning Voc  132 V 

 

Statens Provningsanstalt, SP, har genomfört tester som visar på solfångares årsutbyten, när de 

är vända mot söder i 45° lutning. Enligt testet har Absolicon X10 på 14 m ett värmeutbyte på 

5 667 kWh/modul och år eller 390 kWh/m
2
 ref. yta och år. Dock är årsutbytet beräknat för att 

solfångaren är fast monterad i 45° lutning och alltså inte följer solens bana, vilket resulterar i 

ett lägre årsutbyte än det faktiskt möjliga. 

Enligt Olle Olsson på Absolicon ger deras solfångare ca 10 % av värmeproduktionen i el, 

detta skulle innebära ca 567 kWh/modul och år.  
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5.4 Beräkning 
5.4.1 Solfångare 
En solfångarproduktion som är större än varmvattenbehovet är inte nödvändigt. Därför är det 

inte viktigast att utnyttja så stora ytor som möjligt utan att dimensionera efter hur mycket 

huset faktiskt behöver. Genom beräkningar i VIP Energy har tappvarmvattenförbrukningen 

tagits fram, vilket ses i tabell 10, och det är efter denna som beräkningarna görs. 

 
Tabell 10. Tappvarmvattenförbrukningen i referenshuset. 

Tappvarmvatten kWh   

Januari 27 198 Juli 27 198 

Februari 24 566 Augusti 27 198 

Mars 27 198 September 26 320 

April 26 320 Oktober 27 198 

Maj 27 198 November 26 320 

Juni 26 320 December 27 198 

 

Den högsta tappvarmvattenförbrukningen är på 27 198 kWh och högre än det finns ingen 

anledning för solfångarna att producera. Dock är tanken att vitvarorna i tvättstugan ska drivas 

på fjärrvärme och varmvatten, vilket gör att ytterligare ca 1 000 kWh varmvatten kommer att 

förbrukas under en månad. Solfångarna dimensioneras därför för ca 28 000 kWh varmvatten 

per månad. Genom att dividera 28 000 med den högsta procentsats som respektive solfångare 

har, fås hur mycket de genererar på ett år (se tabell 11, 12 och 13). Genom att sedan dividera 

det med hur mycket en modul ger, fås antalet och genom att multiplicera med hur mycket en 

modul upptar fås hur stor area som behövs ta i anspråk. 

För att göra beräkningar behövs dels produktionen per månad för de olika solfångarna och 

dels hur stor del av värmen som produceras varje månad. Detta för att sedan kunna göra 

rättvisa jämförelser mellan dem.  

 

Genom en enklare mätning på ritningar har den totala takarean mot söder uppskattats till 500 

m
2
. 

 

5.4.1.1 Befintliga 
De befintliga solfångarna är Intelli-heat (24 rör). Indata kan ses i tabell 11. 

 
Tabell 11. Teknisk beskrivning och procentuell värmeproduktion per månad. 

Intelli-heat (24 rör)  Värme 

Modularea: 3,71 m
2 

 

Ref. area: 2,28 m
2 

 

Årsutbyte:   

 Per modul: 1 482 kWh 

 Per m
2
 ref. area: 650 kWh 

Värme:    

 Januari 0 % Juli 16,9 % 

 Februari 2,9 % Augusti 14 % 

 Mars 6,6 % September 11,1 % 

 April 12 % Oktober 6,1 % 

 Maj 14,6 % November 0,6 % 

 Juni 15,2 % December 0 % 
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Procentsatserna är beräknade efter att en simulering av solfångaren gjorts i VIP Energy. 

Simuleringen har gjorts för att överensstämma med hur mycket de genererar på ett år enligt 

Älvstranden Utveckling.  

 

5.4.1.2 Absolicon X10 
Absolicon X10 finns i flera längder men i denna beräkning används den på 14 m. Hamnhuset 

har idag en taklutning på 40° men då tillverkningsföretaget inte rekommenderar taklutningar 

på mer än 30° kommer det värdet att användas istället, detta främst för att bestämma minsta 

avstånd mellan solfångarna. De är vända direkt mot söder. Indata för beräkningar ses i tabell 

12. 

 
Tabell 12. Teknisk beskrivning och procentuell värmeproduktion per månad. 

Absolicon X10 14 m  Värme El 

Modularea: 10,91 m
2 

  

Ref. area: 14,53 m
2 

  

Årsutbyte:    

Idag: Per modul: 5 667 kWh  

 Per m
2
 ref. area: 390 kWh  

Om tio år: Per modul: 8 500 kWh 850 kWh 

 Per m
2
 ref. area: 585 kWh  

Minsta radavstånd: 1,30 m   

Värme:    

 Januari 1,8 % Juli 13,9 % 

 Februari 5,1 % Augusti 11,2 % 

 Mars 8,2 % September 8,5 % 

 April 9,7 % Oktober 5,7 % 

 Maj 15,1 % November 2,7 % 

 Juni 16 % December 2,1 % 

 

Ingen hänsyn tas i beräkningarna till att Absolicon X10 följer solen, vilket borde innebära ett 

högre årsutbyte än den som ges i tabellen ovan. 

Då Absolicon är utformad som ett tråg skuggar de varandra om de placeras för tätt ihop, de 

har därför ett minsta avstånd som måste tas hänsyn till. Detta gör att modularean, som är den 

area som en modul upptar på taket, inte riktigt stämmer då den inte tagit hänsyn till det. En 

modul av Absolicon X10 14 m kommer därför att ta upp 18,2 m
2
 istället. Denna är beräknad 

för när solfångaren tar upp som mest yta, vilket är när den är helt horisontell och solen står 

som högst på himlen. 

Procentsatserna är ungefärliga värden och bygger på information om månadsproduktionen 

som fåtts från företaget. (Pers. kom. 2) 
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5.4.1.3 ExoSol LBC 
ExoSol finns i tre modeller och den som räknas på här är LBC 10. Indata för beräkningarna 

finns i tabell 13. 

 
Tabell 13. Teknisk beskrivning och procentuell värmeproduktion per månad. 

ExoSol LBC 10  Värme 

Modularea: 1,83 m
2 

 

Ref. area: 0,96 m
2 

 

Årsutbyte:   

 Per modul: 796 kWh 

 Per m
2
 ref. area: 829 kWh 

Värme:    

 Januari 1,2 % Juli 14,8 % 

 Februari 3,6 % Augusti 13,5 % 

 Mars 8,3 % September 9,1 % 

 April 11,8 % Oktober 5 % 

 Maj 15,2 % November 1,6 % 

 Juni 15,4 % December 0,5 % 

 

Procentsatserna är beräknade på samma sätt som för Absolicon. Månads- och årsproduktion är 

hämtade från SP:s tester.  

 

5.4.2 Solceller 
I denna beräkning placeras solceller på referenshusets tak för att se hur mycket de olika 

solcellstyperna kan producera. För att få ner den specifika energianvändningen för byggnaden 

görs beräkningarna för att få ner fastighetselen. Fastighetselen för referenshuset uppgår till 

26,1 kWh/m
2
, år eller 303 178 kWh/år.  

De olika beräkningarna som görs är: 

1. Placera solcellerna på södertaken, 500 m
2
. 

2. Placera solceller på den yta som blir kvar om de befintliga solfångarna är där och 

producerar för att täcka månaden med det högsta behovet, 88m
2
. 

3. Placera solceller på den yta som blir kvar om Absolicon X10 är där och producerar för 

att täcka månaden med det högsta behovet, 136m
2
. 

4. Placera solceller på den yta som blir kvar om ExoSol LBC är där och producerar för 

att täcka månaden med det högsta behovet, 83m
2
. 

För att göra denna beräkning används solcellernas antagna verkningsgrad om 10 år, vilket är 

grundat på rapporter och antaganden från forskare (se tabell 14). Beräkningarna görs utefter 

att solcellerna är placerade i söderriktning och i 45° lutning. Den relativa instrålningen sätts 

till 100 % (se tabell 7). Det antas att solinstrålningen i Göteborg är 1000 kWh per 

kvadratmeter och år. (Pers. kom. 3) Förlusterna inom byggnadens distributionsnät uppskattas 

till 10 %.  

 
Tabell 14. Antagna verkningsgrader och årsutbyte för olika typer av solceller. 

 Verkningsgrad Årsutbyte 

Kisel 17 % 170 kWh/m
2
, år 

Tunnfilm 20 % 200 kWh/m
2
, år 

Grätzel 15 % 150 kWh/m
2
, år 

Multijunction 30 % 300 kWh/m
2
, år 
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Enligt Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet, producerar 

Grätzelceller 20 % mer el över en dag än kiselceller med samma verkningsgrad, då de även 

kan ta upp det diffusa ljuset. Vid beräkningarna ökas det slutliga resultatet med 20 %.  

 

5.5 Resultat 
5.5.1 Solfångare 
Dimensioneringen av solfångarna görs för att under den månad som de producerar mest 

leverera 28 000 kWh varmvatten. Det ger resultat enligt tabell 15. 

 
Tabell 15. Årsproduktionen för respektive solfångare samt dess procentuella produktion under den 

månad produktionen är som störst. 

 Högst 

månadsproduktion 

(%) 

Årsutbyte, värme 

(kWh/m
2
,år, 

Atemp) 

Area  

(m
2
) 

Årsutbyte, el 

(kWh/m
2
,år, 

Atemp) 

Befintliga 16,9 14,3 412  

Absolicon X10 16 15,1 364 1,5 

ExoSol LBC 15,4 15,7 417  

 

 

5.5.2 Solceller 
För att täcka fastighetselen med solceller på de olika ytorna har beräkningar gjorts som gett 

resultat enligt tabell 16.      

 
Tabell 16. Yta som behövs för att producera viss del av fastighetselen och elproduktion för de olika 

solcellerna vid olika ytor. 

 Kisel 

[kWh/m
2
, år] 

Tunnfilm 

[kWh/m
2
, år] 

Grätzel 

[kWh/m
2
, år] 

Multijunction 

[kWh/m
2
, år] 

1. 6,6  7,7  7  11,6  

2. 1,2  1,4  1,2  2  

3. 1,8  2,1  1,9  3,1  

4. 1,1  1,3  1,2  2  

 

Se förklaringar till numren i kapitel 5.4.2. 

För rad 3 tillkommer även den el som Absolicon X10 genererar på den ytan, vilket är 1,5 

kWh/m
2
,år.  
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6. ISOLERING 
 

6.1 Allmänt 
En av de mest påtagliga skillnaderna mellan ett lågenergihus och ett hus byggt efter BBR:s 

normer är mängden värmeisolering. Isolering har som uppgift att begränsa värmeflödet 

mellan inne och ute. Stillastående luft överför en mindre mängd värme och porösa material 

som glas- och stenull har därför god värmeisoleringsförmåga. (Swedisol)  

Ett passivhus har t.ex. som krav att yttervägg, tak och golv ska ha ett U-värde på ca 0,10 

W/m
2
K. (Passivhuscentrum 2010) För att uppnå detta krävs bland annat en isoleringstjocklek 

som är påtagligt tjockare än ett en vägg som inte är byggd enligt dessa normer. Tjocka väggar 

innebär en minskad boarea och därmed minskade hyresintäkter för byggherren. Om istället en 

isolering med ett lägre lambda-värde används, kan isolertjockleken minskas men med 

bibehållet eller lägre U-värde. I figur 18 visas skillnaden mellan olika isolermaterials 

värmeledningsförmåga. Det är ett mått på hur bra värmeledare ett ämne är, där ju lägre värde 

desto bättre isoleregenskaper. 

 

 
Figur 18. Värmeledningsförmåga olika material. [W/mK] Ungefärliga värden. 

 

6.2 Vakuumisolering 
Vacupor från det tyska företaget Porextherm är ett mikroporöst isoleringsmaterial med en låg 

värmeledningsförmåga. Det består av oorganiska oxider där den viktigaste beståndsdelen är 

en typ av kiseldioxid. (Porextherm) Vacupor vakuumförsluts med en metallbarriärfilm till 

skivor som med hjälp av integrerade fibertrådar blir självbärande (se figur 19). (Porextherm)  

Värmeledningsförmågan har ett värde på 0,005 W/mK, vilket är närmare 7 gånger effektivare 

än den mineralull som används i Hamnhuset idag. 
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Figur 19. Vakuumisoleringen Vacupor NT. (Porextherm) 

 

Fördelarna med att använda vakuumisolering är främst dess isolerförmåga som kan innebära 

en minskning av värmebehovet men även en minskning av den totala väggtjockleken. Detta 

ger ökade ytor invändigt och den ger också en större frihet när det kommer till estetiken av en 

byggnad, speciellt vid trånga utrymmen. Materialet lämpar sig också för tilläggsisolering, då 

en hög effektivitet fås utan att ta stora ytor in- eller utvändigt i anspråk. (Porextherm) Dock är 

vakuumisolering känsligt att arbeta med då den laminerade aluminiumfolien inte får skadas 

genom borrning, kapning och spikning eller liknande. Om det skulle ske stiger det inre trycket 

i panelen och isoleringsegenskaperna går förlorade. (Porextherm) 

 

I skånska Åkarp invigdes Sveriges första plusenergihus i november 2009. Ägaren till huset är 

Karin Adalberth, doktor i byggnadsfysik vid Lunds universitet. (Rockwoll AB) 

Villa Åkarp har en rad tekniker och material som gör huset upp till fyra gånger så 

energieffektivt som ett hus byggt enligt boverkets krav. I burspråket i vardagsrummet har hon 

monterat in vakuumisolering för att slippa halvmetertjocka väggar som upptar för mycket av 

utrymmet. (Kjell Löfberg 2009) 

 

6.3 Aerogel 
Aerogel är ett material med låg densitet och hög porositet, som tillverkades för första gången 

redan 1931 av den amerikanska forskaren Stephen S Kistler. Aerogel tillverkas genom att 

avlägsna den flytande beståndsdelen i en gel genom att sakta ta bort vätskan utan att den fasta 

strukturen i gelen faller ihop av kapillärkraften. (Wikipedia 2010a) Mellan en och femton 

procent av volymen består av ett fast material, vanligen ett silikatmaterial, medan resten är 

fylld med den omgivande gasen. (Wikipedia 2010b) Detta gör att den fungerar bra som 

värmeisolering då gasen hindrar värmen från att överföras via konvektion, ledning och 

strålning. (Wikipedia 2010a) Aerogel är ett fast, torrt material som inte liknar en gel i dess 

fysikaliska form men som har fått namnet då det kommer från geler. Den är svagt gråaktigt 

genomskinlig och är ett av de lättaste fasta materialen som finns men har trots det en god 

bärförmåga.  

 

Spaceloft är en aerogelisolering från det amerikanska företaget Aspen Aerogels. Det är en 

syntetiskt framställd kiselgel som impregnerats i ett tygunderlag, vilket ger en flexibel form 

(se figur 20). (Aspen Aerogels 2008) Jämfört med traditionella isolermaterial har den en låg 

värmeledningsförmåga, 0,014 W/mK, och kan användas som effektivt isolermaterial i väggar, 

tak och golv. (Aspen Aerogels)  
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Figur 20. Spaceloft från Aspen Aerogels. (Aspen Aerogels) 

 

Enligt Sten-Owe Kollén på Thermisol AB, återförsäljare för Aspen Aerogel i Sverige, kostar 

en 10 mm tjock aerogelisolering 300 kr/m
2
. (Pers. kom. 6) 
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6.4 Beräkning 
Isoleringen i Hamnhuset har idag tre skikt, två lager mineralull och ett lager cellplast med 

lambda-värde 0,036 W/mK. Mineralullen har ett lambda-värde på 0,033 W/mK. Den totala 

väggtjockleken är 346 mm och hela väggen har ett U-värde på 0,12 W/m
2
K enligt 

programmet. 

 

6.4.1 Vakuumisolering 
I beräkningar har två olika fall simulerats i programmet. I det första fallet byggs en vägg upp i 

programmet med en vakuumisolering med en tjocklek motsvarande mineralullen i 

referenshusets vägg. Den nya väggen används sedan i simuleringar för hela byggnaden. Detta 

för att se hur stor påverkan en ändring i väggens U-värde har på det totala värmebehovet. Inga 

ändringar har här gjorts i andra byggdelar som bjälklag mot förråd eller i tak.  

I fall två undersöks hur mycket vakuumisolering som behövs i väggen för att få ett U-värde 

motsvarande det i referenshuset, 0,12 W/m
2
K.  

 

6.4.2 Aerogelisolering 
Precis som i ovanstående stycke med vakuumisoleringen har aerogelisoleringen testats i två 

olika fall. Dels för att se hur tjock isoleringen måste vara för att få ett U-värde som i 

referenshuset och dels för att se hur mycket värmebehovet minskas genom att en 170 mm 

tjock aerogelisolering placeras i väggen. 

 

6.5 Resultat 
I tabell 17 redovisas isoleringens påverkan på byggnadens värmebehov. Referenshuset har 

utöver cellplastisoleringen en mineralullsisolering på 215 mm. Det är denna som i 

simuleringarna byts ut mot vakuum-, resp. aerogelisolering av samma tjocklek. Även den 

tjocklek på isoleringen som behövs för att uppnå referenshusets U-värde finns med i sista 

kolumnen.  

 
Tabell 17. Isoleringens påverkan på byggnadens värmebehov, väggens U-värde med de olika isoleringarna 

vid samma tjocklek och tjocklek på isoleringen vid ett U-värde på 0,12 W/m
2
K. 

 Värmebehov 

[kWh/m
2
, år, 

Atemp] 

Förändring 

värmebehov 

[%] 

Väggens 

U-värde 

[W/m
2
K] 

Tjocklek U-

värde 0,12 

W/m
2
K. [mm] 

Referenshus 23  0,12 215 

Vakuumisolering 19,1 -17 0,022 25 

Aerogelisolering 20,3 -11 0,054 70 

 

 



   30 

7. FÖNSTER 
 

7.1 Allmänt 
Fönster är en viktig del i husets klimatskal. Det ska stänga ute kyla, regn och snö men ändå 

kunna ge möjlighet till utsikt och släppa in naturligt solljus i bostaden, helst utan att 

energiförlusterna blir för stora. 

Figur 21 visar hur stora värmeförlusterna är genom klimatskalet för ett normalt hus. Den del 

som har störst förluster är just fönster och dörrar och en åtgärd där kan ge stora 

energibesparingar. De flesta äldre hus har idag enklare tvåglasfönster. De treglasfönster som 

finns på marknaden idag håller kvar mer värme i huset. Den nya generationens fönster är 

energieffektiva fönster, vilka isolerar dubbelt så bra som vanliga treglasfönster och tre gånger 

mer än tvåglasfönster. De energieffektiva fönstren har ett U-värde på 1,2 W/m
2
K eller lägre 

medan vanliga tre- och tvåglasfönster kan ha U-värden på mellan 2,0 och 3,0 W/m
2
K. Ett 

energieffektivt fönster består av ett dubbelglas med en innesluten ädelgas som leder värme 

sämre än vad luft gör, en isolerruta. En av rutorna har även en osynlig beläggning, ett 

lågemissionsskikt av metall som hindrar värmen från att tränga ut genom fönstret medan den 

fortfarande släpper igenom solljuset. Genom att sätta in energieffektiva fönster i en byggnad 

fås ofta ett bättre inomhusklimat, detta genom att luften i rummet närmast fönstren inte kyls 

ner lika kraftigt som intill vanliga fönster. Kallras som kan vara ett vanligt problem vid 

vanliga fönster undviks nu och detta gör att inga värmeelement behövs under fönstren för att 

motverka detta. (Energimyndigheten 2007)  

 

Hamnhusets har idag fönster med ett U-värde på 1,1 W/m
2
K och det är ett treglasfönster av 

trä. Valet av detta fönster är grundat på LCC-beräkningar gjorda i ett examensarbete 2003 där 

det framgick att det optimala U-värdet för ett fönster då var 1,18 W/m
2
K. 

 

 
Figur 21. Värmeförluster genom husets klimatskal. (Energimyndigheten 2010a) 
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Några parametrar som är bra att känna till ses i figur 22 och är: 

 
Figur 22. Solljus genom fönster, vad som händer med solenergin. (Björn Karlsson 2009) 

 

U-värde 

U-värdet anger hur väl en byggdel isolerar mot värmeförluster, alltså hur energieffektivt den 

är och anges i enheten W/m
2
,K. Gradtalet mäts i Kelvin och anger temperaturskillnaden 

mellan ute och inne. För ett fönster bör U-värdet vara beräknat för hela fönsterkonstruktionen, 

glas, karm och båge, för att kunna ge en rättvis jämförelse. (Energimyndigheten 2007) 

Ju lägre U-värde desto bättre isolerförmåga. (Albo) 

 

g-värde 

g-värdet anger glasrutans totala solenergitransmittans i procent och är ett uttryck för tillskott 

av gratis solvärme. Till skillnad mot en yttervägg eller tak släpper ett fönster in mycket gratis 

solenergi, även när det är mulet ute. (Velfac) Ett högt g-värde är i regel bra i kalla klimat 

medan ett lågt är bra i varma klimat, eftersom solvärmen där bara skapar onödigt kylbehov 

inne. (Arne Roos 2009)  

 

När solljus når glas släpps solenergin antingen igenom (transmitteras), absorberas eller 

reflekteras, där olika glastyper och beläggningar på glasytorna ger olika värden (se figur 22). 

 

Transmission 

Direkt solenergitransmission är den mängd solenergi i form av synligt-, infrarött- och 

ultraviolett ljus som passerar genom ett glassystem uttryckt i procent. 

Den del av den direkta solenergitransmissionen som är synligt, visuellt dagsljus kallas Tvis 

eller LT-värde. (Velfac 2009) 

ST-värde omfattar även icke synligt solljus och till skillnad från g-värdet anger det hur 

mycket solenergi som går genom fönstret. ST-värdet visar hur mycket strålning som direkt 

passerar glaset och når rummets invändiga ytor. Detta värde anges precis som LT-värdet i 

procent. (StruSoft) 
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Reflektion 

Solenergireflektion är den mängd solenergi i form av synligt-, infrarött- och ultraviolett ljus 

som reflekteras av fönstret uttryckt i procent. För maximal värmereflektion bör ett fönster 

med högt reflektionsvärde väljas. Fönster med hög reflektion får utifrån ett spegelliknande 

utseende.  

 

Absorption 

Solenergiabsorption är den mängd solenergi i form av synligt-, infrarött- och ultraviolett ljus 

som initialt upptas av fönstret, och sedan leds vidare inåt eller utåt, uttryckt i procent. Den del 

som leds vidare inåt är en del av g-värdet.  

(Solargard ) 

 

Enligt energimyndigheten rekommenderas en dagsljustransmittans, LT-värde, på minst 63 % 

samt en solenergitransmittans, g-värde, på 52 %. (Energimyndigheten 2010c) 

 

7.2 U-värde 
Ett fönster med lågt U-värde ger en bra värmeisolering men kan ha andra nackdelar då det 

ofta har en lägre dagsljustransmittans, vilket hindrar en större del av dagsljuset att komma in i 

byggnaden.  Mindre transmitterat ljus leder till att mindre visuellt ljus tar sig in i rummen 

vilket gör dem mörkare. Samtidigt tar de framförallt under vintertid emot mindre gratis 

solenergi som hjälper till att värma upp byggnaden. Att enbart sträva efter fönster med låga 

U-värden är alltså inte alltid bra när det kommer till att sänka en byggnads energiförbrukning. 

För att på ett ultimat sätt utnyttja fönstren bör fönster med låga U-värden placeras i norr och 

fönster med höga g-värde mot söder, samtidigt som solskydd används som stänger ute mycket 

direkt solljus på sommaren. (Velfac)  

 

Velfac är ett danskt fönsterföretag som med sina fönsterlösningar rönte stort intresse när de 

2007 tog initiativet till utvecklandet och byggandet av Danmarks första aktivhus, 

plusenergihus. Huset har stora fönsterareor i alla väderstreck med maximalt dagsljusintag 

samtidigt som de har en god värmeisolering för att hålla nere värmeförbrukningen i 

byggnaden. I Velfac200i-serien finns bland annat följande fönster med.  

 
Tabell 18. Fönster från Velfac 

Fönster U-värde 

[W/m
2
,K] 

LT-värde  

[%] 

g-värde  

[%] 

ST-värde 

[%] 

Velfac 1 0,6 61 46 40 

Velfac 2 0,8 65 48 42 

Velfac 3 0,9 72 50 44 

(Velfac)  

 

Då inga uppgifter finns om ST-värdet har uppskattningar gjorts efter liknande fönster hos 

andra tillverkare. Fönstren är treglas med olika kombinationer av lågemissionsglas och 

ädelgaserna argon eller krypton för att få fram bra värmeisolering samtidigt som så mycket 

som möjligt av dagsljuset och solenergin tas tillvara.   

 

 

7.3 Elektrokrom folie 
Det svenska företaget ChromoGenics AB startades 2003 av professor Claes-Göran Granqvist 

på Ångströmslaboratoriet i Uppsala efter 20 års forskning inom elektrokroma material.  
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Genom att använda en elektrokrom folie mellan två fönsterglas kan ljusgenomsläppligheten 

varieras och därmed den passiva soluppvärmningen av en byggnad regleras.  

 

ChromoGenics folie består av flera lager av olika material som ligger mellan två plastfilmer. 

Med hjälp av en tillförd elektrisk spänning kan joner från ett nickeloxidskikt vandra genom en 

polymer elektrolyt till ett skikt med wolframoxid, vilket leder till att de båda skikten blir 

mörkare (se figur 23). Polariteten ändras sedan när jonerna vandrar tillbaka och folien blir 

ljusare igen. Detta kan ske automatiskt genom sensorer eller helt manuellt, genom en enkel 

knapptryckning. Den inställda mörkhetsgraden bibehålls utan att använda någon elektricitet 

tills nästa inställning görs. Det mörka skiktet ökar absorptionen i fönstrets yttersta delar. 

Genom att placera den elektrokroma folien i ett lågemissionsfönster så kan det absorberade 

ljuset och värmen stråla utåt igen.  

Folien kan enligt Daniel Kulander, produktchef på ChromoGenics AB, appliceras i de flesta 

sorters fönster för skräddarsydda lösningar. Produkten finns idag ute på marknaden i form av 

motorcykelvisir, och fönsterapplikationen beräknas nå marknaden år 2012. I en rapport som 

gjorts på uppdrag av ChromoGenics AB har energisimuleringar med elektrokroma fönster 

gjorts på fiktiva kontorsbyggnader runt om i världen. (David Ramezani & Sofie Nybom 2009) 

I simuleringarna har olika typer av glaskombinationer använts tillsammans med folien och på 

tre olika platser i världen; Los Angeles, Dubai och Berlin. I Berlin kan så stora 

energibesparingar som upp till 50 % göras. Detta då behovet av luftkonditionering minskar i 

byggnaden till följd av att kylbehovet minskar.   

(Pers. kom. 5) (ChromoGenics)  

 

 
Figur 23. Uppbyggnad av ChromoGenics elektrokroma folie. (ChromoGenics) 

 

7.4 Vändbara fönster 
Comfort Window System AB är ett svenskt företag med basen i Göteborg som har tagit fram 

ett fönsterbeslag som gör att fönstret kan vändas 360° och stängas i motsatt läge. Genom att 

applicera glas med olika egenskaper i fönstret kan värmestrålningen regleras genom att vända 

det efter säsong. På vintern vänds det så att värmen från solstrålningen utvinns och tillförs 

rummet, och på sommaren vänds fönstret åt andra hållet så att solstrålningen reflekteras bort, 

likt ett solskydd (se figur 24). På detta sätt kan energi sparas som annars går åt till att på 

sommaren kyla ned och på vintern värma upp byggnaden. 

(Comfort Window System)  
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Figur 24. Hur Comfort Window system fungerar. (Comfort Window System 2009) 

 

Björn Karlsson, professor i energi och byggnadsdesign, vid Lunds Tekniska Högskola har 

tagit fram två rapporter som visar på vilka energibesparingar Comfort Window Systems 

fönsterteknik ger. Solstrålningen som når fönstret och som går in i rummet består av en del 

som direkt transmitteras genom glaset och en del som absorberas i glasen och som avges inåt 

(se figur 22). Med dagens fönster som minst är tvåglasfönster kommer solenergin som 

absorberas i ytterglaset i stor omfattning att avges utåt, medan den solenergi som absorberas i 

innerglaset avges inåt. Detta medför att g-värdet är beroende av i vilken ordning glasen 

placeras och det är detta som Comfort Window System utnyttjar. 

 

 
Figur 25. Bilden till vänster visar ett absorberande ytterglas och ett icke absorberande innerglas som 

används på sommaren. Bilden till höger visar vinterfönstret med ett icke absorberande ytterglas och ett 

absorberande innerglas. (Björn Karlsson 2009) 
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I figur 25 visas hur g-värdet varierar beroende på om det kraftigare absorberande glaset sitter 

på in- eller utsidan. Med det absorberande glaset på utsidan fås ett g-värde på 53 % medan 

samma glas placerat på insidan får ett g-värde på 71 %. 

I rapporten testas två olika typer av fönster; vändning av ett energisparfönster för att minska 

kylbehovet under sommartid och vändning av ett solskyddsfönster för att minska 

värmebehovet under vintern. Resultatet av rapporten visar att g-värdet, den totala 

soltransmittansen, för ett fönster med ett absorberande glas kan variera med upp till 30 

procentenheter vid vändning av ett fönster. När det absorberande glaset fungerar som inneglas 

fås det högsta g-värdet, vilket ger att kylbehovet för ett energifönster kan minska på 

sommaren och värmebehovet kan minska för ett solskyddsfönster under vintern.  

(Comfort Window System)  
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7.5 Beräkning 
Som utgångsläge för fönsterberäkningarna är följande fönster som finns i Hamnhuset: 

 
Tabell 19. Data över fönster i Hamnhuset. 

 Glasandel 

[%] 

g-värde 

[%] 

Direkt 

soltransmittans [%] 

U-värde 

[W/m
2
K] 

Otäthetsfaktor 

[l/s, m
2
] 

Fönster 70 53 43 1,1 0,4 

 

7.5.1 Fönster med bättre U-värde 
I beräkningarna har tre olika fönster från Velfac med U-värden 0,6, 0,8 och 0,9 W/m

2
K 

prövats i simuleringar, genom att i programmet ändra deras egenskaper enligt tabell 10. 

Balkongerna är kvar som solskydd (i söder och öster) för att förhindra överhettning i 

lägenheterna under de soligaste månaderna. För att optimera fönstrens påverkan på 

byggnadens energibalans har även olika kombinationer av fönster testas där lägre U-värden 

placeras i nordlig riktning och fönster med högre U-värden i söder, väst och öst.  

 

7.5.2 ChromoGenics fönster 
De fönster som använts i beräkningarna bygger på fönster tidigare använda i simuleringar för 

ChromoGenics räkning. Fönstren har värden enl. tabell 20.  

 
Tabell 20. Fönster ChromoGenics 

Fönster  U-värde 

[W/m
2
,K] 

g-värde 

[%] 

ST-värde 

[%] 

Tvis 

[%] 

EC ljusa läget 1,0 37,4  31  57,9  

EC mörka läget 1,0 9,4  5  7,1  

  

Då inga färdiga ST-värden fanns att få från företaget antogs ett rimligt värde utifrån tabeller 

hos glastillverkarna Pilkington. (Pilkington 2009)  

De värden som används i VIP-simuleringar är kopplade till inkommande solenergi, d.v.s. g-

värde och ST-värde. Tvis anges inte i programmet men är ett mått på hur mycket av det synliga 

dagsljuset som når rummet.  

För att simulera hur fönstren går från det ljusa till det mörka läget används det ljusa fönstret 

med ett solskydd som aktiveras när temperaturen i rummen når över 25 grader. Solskyddet 

minskar det inkommande ljuset med 75 % (g-värdets minskning).   

 

7.5.3 Vändbara fönster 
För att kunna beräkna de vändbara fönstrens inverkan på energiförbrukningen i byggnaden 

har fönster tagits fram utifrån de siffror som givits i rapporten Energinytta av vändbara 

fönster av Björn Karlsson. Fönstren har sedan i simuleringar körts tillsammans med hela 

byggnaden för att få ut hur dessa påverkar byggnadens totala energibalans med kylbehov och 

värmebehov. De utskjutande balkongerna har tagits bort, då tanken är att tekniken med de 

vändbara fönstren ska minska behovet av yttre solskydd.  Genom att ändra g-värden och ST-

värden i programmets indata fås en sommar-, och en vinterversion av fönstren som sedan körs 

var och en under ett helt år. För sommarfönstren tas energisiffror från 1 maj-30 september ut 

och för vinterfönstren resten av året, vilket ger 153 dagar med sommardelen utåt och 212 

dagar med vintersidan ut. Dessa siffror slås sedan samman för att få den totala förändringen i 

energiförbrukning fördelat över ett år. Följande siffror har använts till indata. 
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Tabell 21. Värden på referenshusets fönster. 

 Glasandel 

[%] 

g-värde 

[%] 

Direkt 

soltransmittans [%] 

U-värde 

[W/m
2
K] 

Otäthetsfaktor 

[l/s, m
2
] 

Sommar 70 32 30 0,9 0,4 

Vinter 70 53 42 0,9 0,4 

 

Några av de siffror som använts har modifierats något från Björn Karlssons rapport och 

uppskattningar har gjorts för att passa denna rapports beräkningar, såsom ST-värdet för 

fönstren som är hämtade från Velfacs fönster med likvärdiga U-värden. Den visuella 

ljustransmittansen ligger för båda fönsterversioner på 60 %.  

 

7.6 Resultat 
7.6.1 Fönster med bättre U-värde 
I tabell 22 redovisas hur referenshusets årliga kyl-, och värmebehov samt mottagen solenergi 

genom fönstren ändras med olika fönster.  

 
Tabell 22. Förändring i energibehov vid byte av fönster. 

Fönster Kylbehov 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Solenergi g. 

fönster 

[kWh/m
2
,år Atemp] 

Värmebehov 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Förändring 

Värmebehov 

[%] 

Referenshuset 0,38 9 23  

Velfac 0,9 0,36 8,5 21,2 -8 % 

Velfac 0,8 0,35 8,1 20,3 -11 % 

Velfac 0,6 0,37 7,8 18,6 -19 % 

Velfac 0,6+0,9 0,37 8,3 20,3 -12 % 

Velfac 0,8+0,9 0,36 8,4 20,9 -9 % 

 

7.6.2 ChromoGenics fönster 
Genom att byta ut Hamnhusets traditionella fönster mot fönster med EC-film och dessutom ta 

bort de överkragande balkongerna ändras energibehovet enligt tabell 23.  Byggnadens 

värmebehov ökar med 3 % eller drygt 0,7 kWh/m
2
,år Atemp årligen, det mesta under 

vintermånaderna då inte fönstren transmitterar tillräckligt mycket solenergi till rummen.   

 
Tabell 23. Förändringar i energibehov vid byte till fönster med ChromoGenics EC-film. 

Fönster Kylbehov 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Solenergi g. 

fönster 

[kWh/m
2
,år Atemp] 

Värmebehov 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Förändring 

Värmebehov 

[%] 

Referenshuset 0,38 9 23  

ChromoGenics 0,15 2,8 23,7 +3 % 
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7.6.3 Vändbara fönster 
Ett byte till vändbara fönster ger en ökning av kylbehovet, varav den största delen sker under 

sommarmånaderna (första maj till sista september), samt den inkommande solenergin där den 

allra största ökningen sker på vintern. Värmebehovet minskar med 8 % (se tabell 24).  

 
Tabell 24. Förändringar i energibehov vid byte till Comfort Window System. 

Fönster Kylbehov 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Solenergi g. 

fönster 

[kWh/m
2
,år Atemp] 

Värmebehov 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Förändring 

Värmebehov 

[%] 

Referenshuset 0,38 9 23  

Comfort 

Windows 

0,46 11,6 21,2 -8 % 
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8. YTSKIKT 
 

8.1 Allmänt 
Ytterst på en fasad eller på ett tak sitter ytskiktet. Det fyller flera funktioner men främst ska 

det skydda huset mot yttre påfrestningar som regn och vind. Det är också det första som ses 

på en byggnad och bestämmer därför vilket intryck som ges. Ytskiktet kan vara i olika 

material, som t.ex. tegel, trä, plåt och puts, och genom att utnyttja andra material där, som 

t.ex. integrerade solceller får den ytterligare en funktion. Ett sådant ytskikt ger ett helt annat 

intryck av byggnaden och de som bor där. 

 

8.2 Integrerade solceller 
För att solceller ska vara integrerade i byggnaden ska de antingen vara en del av byggnadens 

klimatskal, tillföra estetiska värden till byggnaden eller ha ett annat ändamål än att generera el 

som t.ex. solavskärmning och vindskydd. (Energimyndigheten 2005) Genom att integrera 

solceller i byggnader kan stora ytor på ett smidigt och dekorativt sätt utnyttjas, som annars 

enbart fungerar som klimatskal, till att också producera el. 

Solcellsmoduler kan fås i olika utseenden då form och färg kan varieras på cellerna. Cellerna 

kan placeras i olika mönster i modulen och med olika bakgrundsfärger och variationer i 

ramens utförande och skyddsglasets struktur kan olika gestaltningar fås. Detta kan vara 

speciellt viktigt om integreringen sker på en befintlig byggnad, där särskild varsamhet bör 

läggas på att bevara byggnadens identitet. Genom att placera solcellerna med distans mellan 

dem på glas som sedan lamineras fås semitransparenta moduler, vilka kan användas i fönster 

(se figur 26). De ger ett ljusspel men ger ingen avskärmning från solvärmen, utan 

transporterar värmen till insidan. 

 

 
Figur 26. Semitransparenta solceller i glas. (SolEl-programmet) 

 

Solcellen omvandlar inte enbart solenergin till el utan även till värme. Det gör att baksidan på 

en solcell blir varm vilket måste antingen ventileras bort eller tillgodose byggnaden. En del 

lösningar använder solcellens värmeutveckling som förvärmning av tilluft eller som extra 

skjuts i en självdragsskorsten. I Köpenhamn har arkitekten till en ombyggt 50-tals hus löst det 

problemet genom att på baksidan av balkongfronterna, som är av glas med integrerade 
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solceller, satt färgade skivor som skärmar bort värmen på sommaren och som på de andra 

årstiderna kan skjutas undan för att nyttja värmen.  

En variant av hur en vägg kan byggas upp ses i figur 27, där en luftspalt sitter bakom 

solcellerna för att ventilera bort värmen. (SolEl-programmet) 

 

Figur 27. Uppbyggnad av integrerade solceller i vägg. (SolEl-programmet) 

 

Det finns flera varianter på hur solceller kan integreras i byggnader. I fasader och på tak kan 

solceller ersätta ett annat byggnadsmaterial, t.ex. tegel och plåt eller integreras i glasytor, 

bland annat i trapphus och i takfönster. Även balkongfronter kan vara av solceller.  

Ett annat sätt att utnyttja solcellen är att använda den som utvändigt solskydd. Detta ger 

skugga till byggnaden samtidigt som el produceras. Se figur 28 för olika tillämpningar av 

integrerade solceller i samhället. 

 

 
Figur 28. Olika sätt att tillämpa integrerade solceller. I fönster, på balkongfronter, fasad och tak och som 

solavskärmning. (Staffan Nordlund) 

 

Då en modul är uppbyggd av seriekopplade celler är solceller känsliga för skuggning. Även 

mindre föremål som lyktstolpar, antenner och träd kan ge en minskad produktion vilket gör att 

val av plats för solcellerna är av största vikt. Mest fördelaktigt är det använda på tak eller högt 

upp på byggnaden. (SolEl-programmet) 
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Då solcellerna används som byggnadsmaterial skapas tilläggsvärden genom att ersätta andra 

material. Ingen mark tas i anspråk och den befintliga strukturen i byggnaden utnyttjas. (Mats 

Andersson) I ovanstående figur har kiselceller använts i byggnadsintegreringen. Dock finns 

exempel på hur tunnfilmsceller kan integreras i takplåt och på fasader för att producera el. 

(Marja Lundgren 2004) Även grätzelceller har potential att precis som tunnfilmsceller lämpa 

sig vid integrering i byggnader.  
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8.3 Beräkning 
I denna beräkning integreras solcellerna i byggnaden på fasad, tak och som balkongfronter. 

Den relativa instrålningen är 73 % för vertikala ytor mot söder som fasad och balkongfront 

medan den för södervända tak är 100 %.  

Från ritningar har det mätts upp till att det finns ca 341 m
2
 balkongfronter på söder, 500 m

2
 

södervända tak med 40° lutning och 1 897 m
2 

fasadyta mot söder. 

 

Fem olika beräkningar kommer att göras: 

1. Hela söderfasaden täcks med solceller, 1 897 m
2
. 

2. Alla balkongfronter täcks med solceller, 341 m
2
. 

3. Hela taket mot söder täcks med solceller, 500 m
2
. 

4. Fasaden och balkongfronterna täcks med solceller, 2 238 m
2
. 

5. Fasaden, taket och balkongfronterna täcks med solceller, 2 738 m
2
. 

Värden över solinstrålning och förluster inom distributionsnätet är samma som i ovanstående 

beräkningar. I tabell 25 finns de olika solcellernas verkningsgrader och årsutbyte för både 45° 

lutning och för vertikala ytor.  

 
Tabell 25. Verkningsgrader och årsutbyte för de olika solcellstyperna, utan förluster. 

 Verkningsgrad 

[%] 

Årsutbyte 

[kWh/m
2
] 

Årsutbyte vertikalt 

[kWh/m
2
] 

Kisel 17  170 
 

124  

Tunnfilm 20  200  146  

Grätzel 15 150  109  

Multijunction 30  300  219  

 

Även här räknas med att Grätzelceller tar upp diffust ljus. (Pers. kom. 3) I beräkningarna ökas 

därför det slutliga resultatet för grätzelceller med 20 %. 

 

8.4 Resultat 
Resultaten för de fem beräkningarna fördelat på de olika solcellerna är enligt tabell 26. 

 
Tabell 26. Elproduktion för de olika solcellerna i kWh/m

2
, år, Atemp. 

Beräkning Kisel 

[kWh/m
2
, 

Atemp] 

Tunnfilm 

[kWh/m
2
, 

Atemp] 

Grätzel 

[kWh/m
2
, 

Atemp] 

Multijunction 

[kWh/m
2
, 

Atemp] 

1. Fasad 18,2  21,5  19,3  32,2  

2. Balkong 3,3  3,9  3,5  5,8  

3. Tak 6,6  7,5  7  11,6  

4. Fasad + Balkong 21,5  25,3  25,2  38  

5. Fasad + balkong + tak 28,1  33,1  32,2  49,6  
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9. FJÄRRVÄRME 
 

9.1 Allmänt 
Fjärrvärme är en storskalig produktion och distribution av värme. Den produceras vanligtvis i 

ett centralt värmeverk där vatten värms upp genom att ett bränsle förbränns eller spillvärme 

tas tillvara. För svensk fjärrvärme idag är de vanligaste energikällorna resurser som annars 

skulle ha gått förlorat som t.ex. spillvärme från industrin och materialrester från 

skogsavverkning så som grenar och ris. Spillvärme är en onyttjad energireserv i form av ett 

överskott på värme som går förlorat om det inte tas tillvara på. Det kan t.ex. vara värme som 

blir över vid elproduktion eller överskottsvärme från industrier. Även värme från 

avfallsförbränningsanläggningar, där avfall som skulle ha hamnat på soptippen eldas upp, 

räknas som spillvärme. (Svensk fjärrvärme 2010) När en miljöbedömning av energikällorna 

görs är det dock viktigt att skilja på varifrån spillvärmen kommer då olika bränslen ger olika 

miljöbelastning. 

 

Då värmeproduktionen sker i stora pannor på en plats i fjärrvärmesystemet blir den 

effektivare och miljövänligare än när varje brukare eldar i sin egen panna. Men framförallt 

beror fjärrvärmens miljöpåverkan på vilket bränsle som används i förbränningen. 

(Energimyndigheten 2009a)  

 

9.2 Göteborg Energi AB  
Göteborg Energi har ett cirka 100 mil långt fjärrvärmenät i Göteborg som förser 90 % av 

flerbostadshusen och omkring 11 000 villor med värme. Som syns i figur 29 är den största 

delen av värmen i Göteborgs fjärrvärmesystem tillvaratagen spillvärme från 

avfallsförbränning, raffinaderier, elproduktion och avloppsreningsverk. Det står för totalt 81 

% av bränslemixen, medan 15 % kommer från förnyelsebara resurser och resterande från 

fossila resurser. (Göteborg Energi) 

 
Figur 29. Bränslemix till Göteborgs fjärrvärmeproduktion 2008. (Göteborg Energi) 

 

9.3 Fjärrvärmehuset 
I Johanneberg i centrala Göteborg finns en villa som är uppvärmd och där ett antal andra 

funktioner drivs av fjärrvärme. Villan som är byggd i slutet av 1960-talet är del i ett projekt av 

Göteborg Energi och Växjö Energi, där uppgiften gått ut på att generera ett hus där så många 



   44 

energiberoende användningar som möjligt drivs av fjärrvärme. Resultatet har blivit en 

konvertering av uppvärmningssystem från direktverkande el till fjärrvärme, att tvättmaskin, 

torktumlare och diskmaskin drivs av fjärrvärme och ett växthus och en badtunna som drivs av 

fjärrvärme. Fjärrvärmen driver även en anläggning för komfortkyla. (Göteborg Energi) 

 

9.4 Fjärrvärmevärmda vitvaror 
Dagens vitvaror, såsom disk- och tvättmaskiner och torktumlare, drivs till största delen med 

elektricitet. Forskning pågår för att utveckla vitvaror som istället går att ansluta till fjärrvärme 

för att spara in el. Enligt beräkningar kan framtidens fjärrvärmevärmda vitvaror ersätta största 

delen av elen med fjärrvärme. Idag finns maskiner som är kopplade till en varmvattenkrets där 

vattnet har en vanlig varmvattentemperatur på ungefär 55 grader, men där övrig energi som 

måste tillföras sker elektriskt. Med hjälp av en värmeväxlare i maskinerna som kan överföra 

fjärrvärmen till en hetvattenkrets på över 70 grader, behövs inte lika mycket elektrisk energi 

till maskinerna. (Jan Lindfors & Heimo Zinko 2007)  

Följande siffror är framtagna till Göteborgs Energi ur ett projekt tillsammans med bland annat 

Asko/Cylinda och Högskolan Dalarna, och avser standardmaskiner som idag finns på 

marknaden. (Pers. kom. 1) Vitvaror som är direktanslutna till både kall- och varmvatten 

använder inte lika mycket el som en maskin som direkt värmer upp vattnet med el.   

 
Tabell 27. Energibesparingar vid byte av uppvärmningssätt för olika vitvaror. 

 Enbart el El samt kall- & 

varmvatten 

El, kallvatten och 

hetvattenkrets 

 

  FV El Tot FV El Tot  

Diskmaskin 1,05 0,42 0,63 1,05 0,95 0,10 1,05 kWh 

Tvättmaskin 40°C 0,66 0,50 0,16 0,66 0,55 0,11 0,66 kWh 

Tvättmaskin 60°C 1,19 0,45 0,74 1,19 0,90 0,29 1,19 kWh 

Torktumlare 4,20 - - - 4,20 0,77 4,97 kWh 
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9.5 Beräkning 
Information över svenska hushålls disk-, och tvättvanor har hämtats från Göteborg Energi och 

sedan använts som grund i referenshuset. Varje lägenhet antas tvätta 200 gånger/år och 

torktumla 80 gånger/år. Här har det utgåtts ifrån att hälften av alla tvättar är i 40 grader och 

andra hälften 60 grader, samt att referenshusets befintliga tvätt-, och torkmaskiner är anslutna 

till kall- och varmvatten och därför inte drar lika mycket el som traditionella maskiner. Vad 

gäller diskmaskinerna antas hälften av lägenheterna ha en sådan och 220 diskar/år. (Pers. kom. 

1) De siffror som här är antagna är inte kontrollerade mot informationen att tvättstugorna står 

för 30 % av fastighetselen.  

 

9.6 Resultat 
Ett byte från vanliga vitvaror till fjärrvärmevärmda vitvaror ökar varmvattenbehovet, men 

minskar elförbrukningen. Se tabell 28.  

 
Tabell 28. Förändring i energianvändning vid byte av vitvaror. 

 Förändring elförbrukning 

[kWh/m
2
,år Atemp] 

Förändring varmvattenbehov 

[kWh/m
2
,år Atemp] 

Tvättstuga -3,2  + 3,8 

Diskmaskiner -1 + 1,1  

Total -4,2  + 4,9 

 

Tvättstugans elbesparing går på fastighetselen, medan diskmaskinernas elförbrukning är 

ansluten till de boendes hushållselsräkning.   
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10. FRAMTIDENS 
FLERBOSTADSHUS 

 

10.1 Beräkning 
I denna beräkning görs en totalsimulering med de ur energisynpunkt bästa av resultaten från 

respektive teknikkapitel. Fokus ligger på att redovisa det specifika energibehovet, som sedan 

jämförs med BBR:s krav, men beräkningar görs även för att se hushållselens inverkan på 

byggnadens energibalans och miljöbelastning. Två scenarion undersöks, där det ena räknar 

med dagens hushållselsförbrukning och det andra en 40-procentig minskning av hushållselen. 

Detta för att se hur en framtida effektivisering av hushållsmaskiner, belysning och elektriska 

apparater påverkar energibalansen i byggnaden. Hushållselen i referenshuset uppgår till 27,7 

kWh/m
2
,år Atemp, vid en 40 % minskning ger ett nytt årsbehov på 16,6 kWh/m

2
. Beräkningar 

görs även för att se om det finns tillräckligt med utrymme på byggnaden för att kunna täcka 

hushållselsbehovet med solcellsel.   

 

Isolering  

Isoleringen i huset byts ut mot vakuumisolering lika tjock som mineralullsisoleringen i 

referenshuset. Denna har ett bättre lambda-värde än aerogel och ger därför ett bättre totalt U-

värde för väggen. Vakuumisolering har ett lambda-värde på 0,005 W/mK. 

 

Fönster 

Comfort Windows med de redan simulerade fönstertyperna har valts då de ger möjligheter att 

optimera energiförbrukningen under vinter-, och sommarmånaderna på ett annat sätt än vad 

traditionella fönster med låga U-värden kan. I jämförelse med ChromoGenics elektrokroma 

folie kan också det transmitterande solljuset tas tillvara bättre, då fönstren inte blir lika mörka 

som de med folie. Indata för Comfort Window i tabell nedan. 

 
Tabell 29. Indata för beräkning av fönster. 

 Glasandel 

[%] 

g-värde 

[%] 

Direkt 

soltransmittans [%] 

U-värde 

[W/m
2
K] 

Otäthetsfaktor 

[l/s, m
2
] 

Sommar 70 32 30 0,9 0,4 

Vinter 70 53 42 0,9 0,4 

 

Solfångare 

De solfångare som använts i denna beräkning är Absolicon X10 som även producerar el. 

Dessa valdes då de tar upp mindre yta när de är dimensionerade efter att generera högsta 

månadsbehovet. Detta då det råder ett överskott av värme i staden under sommartid, och det 

anses bli svårt att sälja överskottsvärme från solfångarna. Absolicon X10 har ett årsutbyte på 

8 500 kWh/ modul, år värme och 850 kWh/modul, år el. En modul upptar 18,2 m
2
. 

 

Solceller 

Solcellerna har valts efter deras effektivitet på de områden de bäst lämpar sig att placeras. På 

den takyta som återstår bredvid solfångarna och på takytor åt andra väderstreck placeras 

multijunctionceller och på fasader och balkongytor placeras grätzelceller. Grätzelcellerna är 

valda då de lämpar sig bättre att placeras på vertikala ytor och är tunna och lätta, samt deras 

förmåga att fungera även under sämre ljusförhållanden. 
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Multijunctionceller har en verkningsgrad på 30 % och grätzelceller 15 %. Dock räknas det 

med en förlust på 10 % samt en 20 % ökning av resultatet för grätzelceller. Den relativa 

instrålningen för olika ytor ses i tabell 7. Solcellerna har dimensionerats efter att täcka 

årsbehovet av fastighets-, samt hushållsel. Ingen hänsyn tas till månadsproduktionen, vilket 

betyder att ett överskott på el kommer att finnas sommartid. Ett antagande görs dock att 

överskottsel kan säljas då det finns en viss efterfrågan även under sommaren.   

 

Vitvaror 

Alla tvättmaskiner och torktumlare byts ut till fjärrvärmevärmda sådana. Diskmaskinerna byts 

även de ut, med antagandet att endast hälften av de boende har en i sin lägenhet. Indata för 

dessa energibesparingar finns i tabell 11 och antagna brukarvanor är samma som i beräkning 

1. 

 

Elminskning 

Vid minskningen av hushållselen minskas verksamhetsenergi till rumsluft med 40 % i VIP 

Energy.  

 

Miljöbelastning 

Vid beräkning av miljöbelastning delas denna upp i viktad levererad energi samt alstrad 

koldioxid. Ett viktningstal för Göteborgs fjärrvärmemix har tagits fram genom att kombinera 

nationella viktningstal, tabell 5, med uppgifter om bränslefördelningen i Göteborgs fjärrvärme 

(se figur 29). Detta uppgår till 0,42. Detsamma har gjorts för att få fram Göteborgs 

fjärrvärmes koldioxidutsläpp, fast då utifrån tabell 6. Vid beräkningar av elens 

koldioxidutsläpp används den nordiska elmixen, Nordpool, som faktor.  

 

10.2 Resultat 
Följande resultat avser det nya huset vilket jämförs med referenshuset. Resultaten är indelade 

i tre delar, energi, miljö och övriga scenarios. I tabell 30 redovisas hur mycket 

solenergiteknikerna ger för att täcka fastighetselbehovet. Andel täckt yta anger hur mycket av 

södervända tak, balkonger samt fasader som upptas av solceller. Resultat för vändbara fönster, 

vakuumisolering och fjärrvärmevärmda vitvaror är desamma som under respektive kapitels 

beräkningar. 

 
Tabell 30. Årsutbyte samt den area som solenergiteknikerna upptar för att täcka fastighetselbehovet. 

 Area 

[m
2
] 

Andel 

täckt yta 

[%] 

Årsutbyte, 

värme 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Årsutbyte, el 

[kWh/m
2
,år 

Atemp] 

Multijunction Tak 136
 

27  3,1 

Grätzel Balkong 341 100  3,5 

Fasad 1 456 77  14,8 

Absolicon X10 364 73 15,1 1,5 

Totalt 2297  15,1 22,9 

 

 

10.2.1 Resultat specifikt energibehov 
Genom att optimera referenshuset vad gäller fönster, väggisolering, vitvaror samt 

solenergitekniker fås resultat enligt figur 30. En jämförelse görs även med ett normhus enligt 

BBR:s krav. Förutom det specifika energibehovet anges även hushållselen, även för BBR:s 
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normhus där referenshusets elförbrukning används. Hus 1 anger det optimerade referenshuset 

med nuvarande hushållselsbehov och hus 2 ett scenario där hushållselen minskar med 40 %.  

 
Figur 30. Jämförelse över specifika energibehovet i kWh/m

2
, år, Atemp mellan BBR, ref. hus, Hus 1 och 

Hus 2. 

 

Som figuren visar minskar värmebehovet i både Hus 1 och 2, men värt att notera är att 

kylbehovet ökar med 43 % eller 1 900 kWh i första fallet och minskar med motsvarande i Hus 

2.  

 

10.2.2 Resultat miljö 
Nedanstående figur visar de olika byggnadernas miljöbelastning ur två perspektiv. 

Energiförbrukning ur viktad levererad energi i kWh/m
2
,år Atemp samt koldioxidemissioner i 

ton/år. Hushållselen är inte medräknad.  

 
Figur 31. Jämförelse mellan de olika husens miljöbelastning. Energin anges i kWh/m

2
,år Atemp och 

koldioxiden i ton/år. 
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10.2.3 Resultat övriga scenarios 
Följande scenario påverkar inte den specifika energianvändningen men är ändå intressant att 

undersöka. 

Resultaten i tabell 31 visar hur mycket av byggnadens yta som behövs ta i anspråk för att 

täcka hushållselsbehovet med solceller. 

 
Tabell 31. Täckt yta med solceller och dess årsutbyte för att täcka hushållselsbehovet. Den övre delen är 

för dagens hushållselsbehov medan den nedre är med en minskning av 40 %. 

 Väderstreck Area 

[m
2
] 

Årsutbyte, el 

[kWh/m
2
,år Atemp] 

Multijunction Tak Norr, väst, 

öst 

1220
 

20,8 

Grätzel Fasad Väst 911 7 

Totalt  2131 27,8 

    

Multijunction Tak Norr, väst, 

öst 

930 16,6 

Totalt  930 16,6 

 

För att täcka dagens elbehov krävs multijunctionceller på resterande takareor i norr, väst och 

öst, samt hela västfasaden med grätzelceller. Vid en framtida minskning av elbehovet behövs 

taken mot öst och väst täckas, samt knappt halva norra taken.  
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11. DISKUSSION  
 

11.1 Diskussion beräkningar/resultat  
De filer som använts i energiberäkningarna kommer från Bengt Dahlgren AB och all data som 

dessa innehåller har varit svåra att kontrollera fullt ut. Detta utgör en möjlig felkälla som varit 

svår att värdera om huruvida dessa överensstämmer med Hamnhuset idag. VIP Energy är ett 

avancerat beräkningsprogram där ett stort antal beräkningar görs i ett komplicerat system 

vilket ibland gör det svårt att se på vilket sätt ändrad indata påverkar de olika posterna i 

programmet. Då rapportens resultat ändå utgår från ett fiktivt referenshus, och inte det 

verkliga Hamnhuset är det inte av största vikt att alla siffror är exakta. Det bör därför påpekas 

att resultaten kanske inte är direkt applicerbara på dagens Hamnhus.  

  

Isolering 

De isoleringstyper som jämförts är båda mer energieffektiva än exempelvis mineralull och ur 

det perspektivet att föredra vid isolering, speciellt då det krävs en god isolering vid 

begränsade utrymmen. Vid byggnation av energieffektiva byggnader krävs en mer isolerad 

vägg och lösningen blir ofta att bygga utåt, vilket inte alltid detaljplanen tillåter. Då 

byggnationen istället sker inåt minskas uthyrningsarean vilket också ger minskade 

hyresintäkter. Att använda en effektivare isolering kan vara lösningen då de initialt högre 

kostnaderna kan kompensera för hyresbortfallet. Då detta inte varit ett problem i Hamnhusets 

fall är det främst den ökade isoleringsförmågan och de därmed minskade transmissions-

förlusterna som framhävs. I rapporten har endast väggens isolering bytts ut men även tak och 

bjälklag mot förråd kan isoleras med både vakuum-, och aerogelisolering för att ge än mindre 

transmissionsförluster genom byggnaden.    

De resultat som beräknats fram ska ses som extremvärden då de bygger på isolerings-

tjocklekar mycket större än vad som borde vara ekonomiskt rimligt. Ett värmebehov 17 % 

under referenshusets ska därför inte ses som sannolikt utifrån dagens kostnader. Det krävs 

dock inte mycket av varken vakuumisolering eller aerogelisolering för att komma under det 

U-värde som dagens vägg har. Även då det är möjligt att bygga tunna väggar med dessa 

isoleringar måste det ändå tas hänsyn till att bygga tekniskt rätt, något som inte studerats i 

rapporten. Bland annat måste det gå att fästa fönstren i väggen. Ur ett byggtekniskt perspektiv 

borde dock aerogelen vara att föredra då den är mindre känslig för perforering och stötar samt 

har god bärförmåga.  

 

Fönster 

Ett fönster med lägre U-värde ger minskade transmissionsförluster, vilket är bra ur 

energisparsynpunkt. Jämfört med de fönster som idag sitter i bygganden kan mycket energi 

sparas bara genom att byta ut fönstren. Eventuella kallras vid fönstren minskar då vilket också 

ger en jämnare innetemperatur, som skulle kunna motverka den höjning av temperaturen 

många väljer att ha i sina lägenheter. Denna extravärme går på el genom eftervärmaren i 

tilluften, vilket ger en ökning i hushållselsanvändningen och inte husets fjärrvärme, en ökning 

av elanvändning som inte är önskvärd ur miljösynpunkt. 

Ju lägre U-värde fönstren har desto mer går enligt simuleringarna värmebehovet ner, vilket 

betyder att byggnadens minskade transmissionsförluster kompenserar för den minskade 

solinstrålningen under vinterhalvåret. Att fokusera på att få ner fönstrens U-värde så mycket 

som möjligt är däremot inte den enda lösningen, då många andra faktorer spelar in. Ett lågt U-

värde ger i beräkningarna även lägre värden på dagsljustransmittansen, det visuella ljuset, 

vilket betyder att rummen blir mörkare. Då balkongerna ovanför vissa av fönstren redan 

bidrar till detta är det tveksamt om en lösning med extremt låga U-värden skulle fungera ur ett 
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socialt hållbart perspektiv. Då inga LCC-kalkyler har gjorts kan heller inte någon analys göras 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Att kombinera fönster med olika U-värden i olika väderstreck är 

något som rekommenderas av tillverkare, och rapporten visar också att detta ger resultat på 

värmebehovet. Låga U-värden mot norr ger minskade transmissionsförluster, vilket är 

positivt. Däremot ger det också minskat dagsljusinsläpp på den sida av husen där fönsterarean 

är som störst. Samtidigt ger de lite högre U-värdena mot söder, öst och väst ett högre 

solenergiinsläpp vilket är bra ur energisynpunkt. Med hänsyn till ovanstående är en 

kombination av fönster att föredra, men i avseendet att enbart sänka energibehovet så mycket 

som möjligt bör fönster med låga U-värden användas överallt.  

 

Comfort Window system möjliggör ett stort antal glaskombinationer för att få fram 

skräddarsydda lösningar. Detta betyder att de fönster som här använts i beräkningar kan fås än 

effektivare med exempelvis lägre U-värden, vilket skulle betyda att en kombination av fönster 

med lägre U-värden och Comfort Windows beslag skulle vara att föredra. 

Enligt de simuleringar som gjorts ökar solinstrålningen under vinterhalvåret jämfört med 

traditionella fönsterlösningar, vilket är av betydelse för byggnadens värmebehov. Då 

balkongerna inte tagits med i beräkningarna ökar även solinstrålningen något under sommaren 

vilket ökar kylbehovet under perioden. Detta borde kunna åtgärdas genom att komplettera 

med någon mindre typ av solskydd, om inte traditionell vädring räcker till. Att inte behöva 

placera balkongerna över de största fönstren ger större arkitektoniska möjligheter vid 

projekteringen.  

Att behöva vända fönstren är en praktisk fråga, då det inte sker automatiskt utan måste göras 

antingen av de boende eller av fastighetsskötare. Det är också oklart huruvida tätheten runt 

fönstren verkligen uppfyller de krav som finns i passivbyggnader, med tanke på att fönstren 

vänds 360 grader. Comfort Window system ger en jämnare solinstrålning under hela året då 

fönstrens solenergitransmittans varieras.  

 

Vad gäller ChromoGenics elektrokroma folie verkar de enligt rapportens simuleringar inte 

lämpade för denna typ av byggnader, då dagsljusinsläppet samt den inkommande solenergin 

blir alltför låg. Kan företaget i framtiden utveckla en folie som i det ljusa läget transmitterar 

mer solenergi och visuellt ljus, skulle produkten vara intressant även i ett bostadshus som 

Hamnhuset. Detta då det ställs högre krav på ljusinsläpp och utsikt i ett bostadshus än 

exempelvis ett kontor. Då det inte finns något större behov av kyla på sommaren finns heller 

ingen kylanläggning installerad i huset och det finns då heller ingen anledning att installera en 

elektrokrom folie för att minska denna. Värmebehovet ökar dessutom då folien gör fönstret 

för mörkt under vinterhalvåret och drastiskt minskar inkommande solenergi. Mörkare 

lägenheter ger också ett ökat behov av artificiellt ljus vilket borde öka elanvändningen. För att 

folien ska bli mörk krävs även elektrisk ström, något som inte tagits hänsyn till i beräkningar 

då inga uppgifter finns över hur mycket som krävs. En lösning skulle kunna vara att placera 

små solceller i nära anslutning till fönstren då det ändå är solen som avgör när folien ska 

skiftas. Detta gör att inga kabeldragningar behövs och påverkan på miljön blir mindre. 

Invändningar mot de beräknade resultaten är hur simuleringen gjorts i programmet. Då ingen 

färdig post finns för solskydd av detta slag har en egen gjorts, vilket kan vara en felkälla och 

inte avspeglar verkliga förhållanden. Simuleringen kan heller inte visa hur folien gör fönstren 

gradvis mörkare med stigande solinstrålning och innetemperatur vilket skulle ge mer 

gynnsamma resultat.   
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Solfångare 

Dimensioneringen av solfångarytan är gjord för att inte ge mer värme än vad det finns behov 

av, då det inte borde löna sig att sälja tillbaka värmen. Detta då det under sommaren redan 

finns ett överskott av värme i staden. 

 

De befintliga solfångarna, Intelli-heat, har ett högt årsutbyte per m
2
, men en sämre fördelning 

över månaderna än de andra då det inte producerar något under vintermånaderna. Dock alstrar 

de mer, procentuellt sett, under den månad som producerar högst, 16,9 %. Vid en 

dimensionering av dem för att kunna täcka varmvattenbehovet under den månad med högst 

procentuell produktion, krävs dock ett stort antal av dem vilket upptar större delen av takytan 

mot söder. 

Absolicon X10 har lägst årsutbyte per m
2
 av de jämförda solfångarna, men då det värdet är 

satt efter att den inte följer solen, vilket den gör, bör värdet egentligen vara högre. Detta kan 

även innebära en minskning av antalet och den takarea de tar upp. Absolicon X10 har en 

jämnare fördelning över månaderna än de befintliga, vilket gör att de även producerar under 

vinterhalvåret. En av de främsta fördelarna med Absolicon X10 är att den även producerar el, 

grovt räknat ca 10 % av varmvattenproduktionen.  

Trots att de kräver ett minsta avstånd mellan modulerna för att inte skugga varandra tar de 

upp minst takarea för att kunna täcka varmvattenbehovet under den högst producerande 

månaden. Dock kräver de ett planare tak, vilket gör att de inte lämpar sig överallt och då de är 

tyngre än andra solfångare krävs det att taket är dimensionerat för den extra vikten. De är inte 

heller särskilt estetiskt tilltalande, då de inte smälter in i byggnaden på ett smidigt sätt som 

andra solfångare gör. De gör dem också mer utsatta för vind och regn, vilket bör ge ett högre 

underhåll.  

ExoSol har högst årsutbyte per m
2
 av de tre jämförda. Den har i likhet med Absolicon X10 en 

jämnare fördelning över månaderna men lägst högsta procentuell produktion för en månad av 

de jämförda. Ett stort antal moduler krävs för att kunna täcka varmvattenbehovet under den 

månad med högst procentuell produktion och de kommer då att uppta större area på taket än 

de andra tre. 

 

Det har inte tagits någon hänsyn till hur många ackumulatortankar som behövs eller om det 

finns utrymme för dessa i byggnaden, men är ändå viktigt att ta hänsyn till vid dimensionering 

av solfångare. 

 

Solceller 

Vad gäller solcellernas bidrag till husets elanvändning är resultaten något osäkra, då 

utvecklingen inom en tioårsperiod är osäker. Detta gäller framförallt cellernas 

verkningsgrader och användningsområde. Multijunction har till exempel kanske inte kommit 

så långt i utvecklingen att de kan användas på vanliga hustak och dessutom till en rimlig 

kostnad. Resultaten ska i första hand ses som förslag på användningsområden och årsutbyten 

samt inspiration till möjligheter. Alla beräkningar har utgått från de olika solcellernas 

verkningsgrader då det inte funnits uppgifter över hur mycket de producerar över ett år. 

Därmed har inte heller några siffror över månadsproduktionen tagits fram. Vid en jämförelse 

av de olika solcellernas potential har multijunction den bästa verkningsgraden, men de är även 

mer avancerade och kan därför vara mer känsliga. Detta kan också göra att de är svårare att 

placera under sämre ljusförhållanden än andra celler. Inga prisuppgifter har hittats, men 

antagandet att tekniken kommer vara dyr är inte alltför orimligt. Tunnfilmsceller och 

grätzelceller har lägst verkningsgrader men större potential överlag då de antas få en betydligt 

billigare produktionskostnad än traditionella kiselceller. Dess användningsområden är också 
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större då de är betydligt tunnare och lämpar sig bra för byggnadsintegrering. Kiselceller har 

ännu en nackdel då det i framtiden kan finnas brist på den viktigaste komponenten, kisel.    

 

Vitvaror 

De antaganden som gjorts om de boendes tvättvanor är grova och hämtade från Charlotte 

Reidhav på Göteborg Energi. Det har varit svårt att veta hur mycket av tvättstugans totala 

energiförbrukning som är uppdelat i el till tvättmaskiner och torktumlare respektive el till 

belysning och övriga apparater. Då tvättstugorna ska stå för nära 30 % av fastighetselen kan 

de elbesparingar som fås fram i beräkningar verkar något låga, vilket kan betyda att de boende 

tvättar mer än vad som antagits eller att de maskiner som finns idag drar mer el. Den verkliga 

besparingen skulle i så fall vara högre. Utan att ha studerat övriga elektriska apparater eller 

maskiner närmre visar rapportens resultat på att det ligger en stor energibesparingspotential 

att byta till elektriska apparater som drar mindre energi. Att byta ut vitvaror på el mot vitvaror 

på fjärrvärme är en åtgärd som minskar miljöbelastningen trots att mer specifik energi från 

fjärrvärme behövs för att kompensera elen.  

 

Den totala lösningen  

Slutresultatet visar på en tydlig reducering av byggnadens energibehov och en kraftig 

minskning av den viktade levererade energin samt koldioxidbelastningen. Kylbehovet ökar 

dock för Hus 1 under sommarhalvåret, vilket främst beror på att hushållselen bidrar med för 

mycket värme. En minskning av denna i Hus 2 ger däremot en minskning av kylbehovet. 

Detta visar på hur stor påverkan hushållselen har på energibehovet och det är viktigt att även 

ta hänsyn till ökningen av kylbehovet när resultaten studeras.  

 

Fastighetselen stod förut för majoriteten av referenshusets miljöbelastning, p.g.a. dess höga 

viktningsfaktor. Detta är el som i det nya huset i teorin bytts ut mot förnyelsebar energi i form 

av solel. Genom att använda värden från den nordiska elmixen, Nordpool, när elens 

koldioxidutsläpp beräknas tas ingen hänsyn till den el som används i marginalen. Då 

rapporten ändå gör jämförelser mellan tre fiktiva hus, är inte detta av vikt.  

Då elproduktionen är ojämn under året kan inte vald mängd solceller i realiteten täcka hela 

årets elbehov, utan ett överskott kommer att bildas sommartid medan en ytterligare källa 

behövs vintertid, exempelvis elnätet. Detta ger en något falsk bild av byggnadens 

miljöbelastning, och är en komplicerad fråga att ta ställning till. Vilka viktningsfaktorer som 

ska användas i en energibedömning är överhuvudtaget diskuterbart, och de som här valts ger 

på inga sätt några mer tillförlitliga svar på verklighetens siffror än något annat. Viktigt är 

dock att visa på den relativa skillnaden mot referenshuset, vilket här har gjorts. Med bakgrund 

ur det som här framkommit är det ur miljösynpunkt bättre att byta ut en kilowattimme el mot 

motsvarande fjärrvärme, vilket är syftet med ett byte av vitvaror till fjärrvärmestyrda sådana.  

Då fjärrvärmemixens viktningstal är beräknat efter vilka bränslen som används i 

produktionen, är det viktigt att skilja på vad dessa består av. I Göteborg Energis information 

över använt bränsle består en stor del av avfall. Det specificeras inte vad som ingår i 

avfallsmixen, hur fördelningen ser ut mellan plast, trä, hushållssopor m.m. Dessa belastar 

miljön olika mycket och bör därför specificeras i posten avfall. En mer detaljerad avfallsmix 

kan ge annorlunda siffror över byggandens miljöbelastning då en så stor del av 

uppvärmningen sker med fjärrvärme. Ett antagande att framtidens källsortering och 

återvinning av sopor kommer bli bättre kan innebära en förändring i viktningstalen till det 

sämre.  

Som det ser ut i dagens Hamnhus sker uppvärmning över 21 grader i lägenheterna med 

elvärme i tilluften. Detta är elanvändning som inte syns i siffror över byggnadens energibehov 

då den räknas till de boendes hushållselsräkningar. Denna el kommer inte med i rapportens 
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miljöbedömningsberäkningar då inte hushållselen ingår i det specifika energibehovet som 

dessa bygger på.  

Då en minskning av hushållselen i framtiden är trolig, med förbättrad belysning och 

energisnåla elektriska apparater, har även en simulering gjorts för att se hur detta påverkar 

värmebehovet i byggnaden. Den alstrade värmen från elektriska apparater står för en stor del 

av värmetillskottet i en byggnad som Hamnhuset, vilket också visas i datorkörningarna där 

värmebehovet ökar mycket vid en nära halvering av hushållselsförbrukningen. Även en 

minskning av fastighetselen vore möjlig genom effektivisering av exempelvis hissar och 

belysning, något som inte räknats med här.  

 

Vad gäller det realistiska i att använda sig av de tekniker i den utsträckning som skett i den 

slutliga simuleringen, ska denna ses som inspiration, mer än vad som är möjligt ur ett hållbart 

perspektiv. Mycket av den teknik som tas upp är idag dyr och det är osäkert hur mycket 

kostnaderna för de olika teknikerna går ner i framtiden, speciellt de olika isoleringstyperna. 

Något som inte heller studerats närmare är om det är byggtekniskt möjligt att ett hus i 

Hamnhusets storlek isoleras i den omfattning som antagits här. De solceller som täcker det 

slutliga huset kan även de ses som icke hållbara om inte kostnaderna för dem blir mindre, och 

även här behövs i så fall LCC-kalkyler göras. Solcellerna har valts efter deras möjligheter att 

kunna integreras i byggnaden mer än efter verkningsgrader. Grätzelceller har enligt forskare 

stor potential att kunna framställs av billiga och lättillgängliga material och kan dessutom 

tillverkas i många olika färger och former samtidigt som de inte är lika känsliga för skuggning 

som traditionella kiselceller. Det sistnämnda gör dem tillsammans med faktumet att de även 

kan ta upp svagare ljus, lämpliga att använda på vertikala ytor som fasader och balkonger.  

Beslutet att använda Absolicons solhybrid för att täcka en större del av varmvattenbehovet 

utgår ifrån att så mycket som möjligt av den levererade energin ska minskas. Detta kanske 

inte är ekonomiskt försvarbart då tappvarmvatten från fjärrvärme i framtiden kan komma att 

konkurrera ut kostnaden för solfångarinstallationer inom tätbebyggt område. Framförallt 

under sommaren då det oftast finns ett överskott av värme i staden.  

 

Att bygga ur ett energiperspektiv näst intill självförsörjande hus i liten skala är med tanke på 

Karin Adalberths plusenergihus möjligt. Med denna rapport som bakgrund kan vi konstatera 

att framtidens tekniker ger stora möjligheter att bygga även flerbostadshus utefter samma 

princip. Dock krävs fler åtgärder än vad denna rapport har visat på. De tekniker som studerats 

i rapporten borde bara vara en liten del av det som finns runt hörnet och väntar på att få ett 

kommersiellt genombrott. Vi tror att det kommer dyka upp många andra tekniker som även de 

kan bidra till energieffektivare byggnader. Det finns även en risk att inte alla rapportens 

tekniker visar sig vara gångbara ur ett helt hållbart perspektiv.  

Rapportens slutliga hus är ett ur många aspekter extremt hus, men fullt möjligt att bygga.  

Utifrån det som framkommit är antagandet att inom en inte allt för avlägsen framtid kunna 

bygga plusenergihus i stor skala inte helt orimligt. Med tanke på hur komplex en byggnad är 

så finns det åtskilliga områden där åtgärder kan göras för att optimera energianvändningen. 

Denna rapport visar ändå på att få åtgärder gör märkbar skillnad i husets specifika 

energianvändning och i slutändan dess totala miljöbelastning. 

 

 

11.2 Diskussion om arbetet och fortsatt arbete inom området. 
Att hitta information om framtiden är svårt men att hitta trovärdig information om framtiden 

är svårare. Det mesta är spekulationer och då det är svårt att avgöra vad som kommer att ske 

är det svårt att avgöra vad som är rimligt. Det är därför viktigt att vara källkritisk, även då 

mycket information kommer från företag som vill sälja sina produkter och som förmodligen 
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ser ljusare på framtiden än vad de borde. En oförutsedd vändning kan ge stora effekter, för 

vilken resultaten kan ändras radikalt.  

Den mest osäkra posten i rapporten är solcellerna. Det är många som forskar på området över 

hela världen och det kan då vara lätt att få motsägelsefulla uppgifter, främst i verkningsgrader 

och vilka potentialer som finns. Därför har mycket av den informationen kommit från 

forskare och objektiva organisationer.  

Det är ett ganska brett arbete som gjorts varvid en avgränsning är väldigt viktig. Detta har 

gjorts men skulle nog kunna göras än mer. Genom att fokusera på färre områden skulle en 

mer detaljerad analys kunna göras. Det är mycket att ta hänsyn till, både om information och 

om vilka faktorer som är intressanta att ta upp, och det kan därför vara svårt att få grepp om 

allt, vilket gör att information som kan vara av värde för rapporten kan ha missats.  

Mycket av de data som använts i rapporten är från personer på olika företag, som antingen har 

med Hamnhuset att göra eller med olika teknikerna, vilket gör att det ibland kan ta tid att få 

information. Arbetet blir även svårstyrt när man inte vet om information finns, om och när 

informationen fås eller om det som hittas är lämpligt i denna rapport. 

Beräkningarna i VIP Energy är gjorda efter en redan påbörjad datafil. För att få en bättre 

förståelse om programmet och om hur olika indata och resultat påverkar varandra borde 

beräkningarna gjorts från grunden. Det skulle även ge en bättre insikt i huruvida vissa siffror 

är rimliga eller inte. Detta är också en av anledningarna till att referenshuset inte helt och 

hållet stämmer överens med Hamnhuset. Genom att bland annat läsa av ritningar och gå 

igenom tekniska beskrivningar och relationshandlingar skulle förmodligen en mer korrekt bild 

av Hamnhuset kunna fås. 

Hamnhuset är ett tekniskt avancerat hus vilket tar tid att sätta sig in i på den tid som arbetet 

har pågått. Ett enklare hus skulle nog ha varit att föredra för att hinna med allt.  

Valet att inte ta med kostnader beror främst på osäkerheten kring framtida kostnader. Det 

finns flera faktorer som bestämmer priset, vilka alla kan ge betydande konsekvenser vid en 

förändring. Det är därför en för stor osäkerhet för att ha med som avgörande faktor i denna 

rapport. 

 

I denna rapport har mycket enbart berörts på ytan. Genom att ha med kostnader, trots 

osäkerheten, och att göra LCC-beräkningar på det skulle ge ett bättre underlag för att visa på 

om dessa tekniker och dess förändringar i energibalansen är ekonomiskt försvarbara. 

Även att ha med mer ur den byggtekniska aspekten för att faktiskt visa på hur de olika 

teknikerna ska appliceras på en byggnad, är också viktigt för att kunna styrka att det går att 

använda dem.  

Det finns flera olika lösningar för att kunna sänka den specifika energianvändningen som inte 

har tagits upp i denna rapport. Bland annat kan fastighetselen minskas genom att installera 

energieffektivare hissar och att använda energisnålare belysning, t.ex. LED-lampor, i 

trapphusen. Ett litet försök har gjorts i denna rapport men en mer omfattande undersökning 

om vad som finns på marknaden skulle kunna göras. 

Även fjärrvärmen kommer antagligen under en tioårs period att ändras. Då mycket av det 

slutliga husets energi kommer därifrån är det viktigt att göra en utredning om den. Hur 

kommer bränslefördelningen till fjärrvärmen att se ut och kommer den vara en ekonomiskt 

försvarbar energikälla? 

Att utreda hur överskottsenergi, t.ex. från solfångare och solceller, ska kunna utnyttjas, 

antingen genom att lagra eller genom att sälja är också en viktig fråga då det inte är hållbart 

att de genererar mer än vad som behövs. 

Det är också viktigt att poängtera att en suboptimering av ett hus inte är en hållbar lösning för 

att minska energianvändningen i staden och att en utredning om hur det skulle kunna lösas är 

en viktig fortsättning av denna rapport.  



   56 

12. SLUTSATSER 
 

Stora möjligheter finns att inom en tioårsperiod bygga flerbostadshus än effektivare än dagens 

mest energieffektiva byggnader. Genom att använda högeffektiv isolering och smarta fönster 

kan transmissionsförlusterna minskas betydligt samtidigt som ökad solenergiinstrålning 

värmer byggnaden under vintermånaderna.  

Större delen av elförbrukningen kan täckas av elproduktionen från solceller placerade på tak, 

balkongfronter och fasader. En minskning av elanvändningen ger stor påverkan på 

byggnadens totala miljöbelastning och koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Effektivare 

och fler solfångare minskar behovet av köpt fjärrvärme till tappvarmvatten samt ger en 

jämnare värmeproduktion över året än husets nuvarande solfångare.  

Ett byte av tvättstugans elförsörjda vitvaror till fjärrvärmedrivna ger ett minskat elbehov som 

resulterar i en minskad miljöbelastning.   

 

Det slutliga resultatet av ovanstående åtgärder ger en minskning av det specifika 

energibehovet med 70 % mot BBR:s krav och 50 % mot referenshuset. Byggnadens 

miljöbelastning ur ett koldioxidperspektiv minskar med 85 % jämfört med referenshuset. 

 

Dock finns en osäkerhet i resultaten då indata till rapportens beräkningar ofta är valda efter 

spekulationer kring teknikernas framtida kapacitet. Resultaten ska därför ses som inspiration 

till hur högt målen kan sättas vid byggandet av energieffektiva byggnader. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Indata i VIP Energy 
 

Indata Hamnhuset 

För att visa hur simuleringarna i VIP Energy gjorts och på vilka grunddata dessa vilar följer 

nedan skärmdumpar från simuleringarna.  

I programmet är referenshuset uppdelat i tre delar; förråden, garaget och huset, samt två 

avsnitt, TA1 och TAF, med luftutbytet mellan de olika delarna. I slutet av simuleringarna 

räknas de olika delarna ihop i zonberäkningen, där också gränsytorna mellan delarna tas med. 

Indata bygger på erhållet material från Bengt Dahlgren AB som korrigerats på vissa punkter 

för att bättre motsvara faktiskt utförande i Hamnhuset. Den byggnad som beskrivs med de 

justerade indata benämns Referenshuset.  

 

Klimatdata 

 
Inga data ändrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   II 

 

 

 

Förråd 

 
I detta fält har inga ändringar gjorts från konstruktörens ursprungsdata. Bilden visar 

klimatskalet runt förråden uppdelat i tak mot ovanliggande terrasser, platta på mark med yttre 

och inre rand, samt källarväggar mot mark. Tak mot huset läggs till i zonberäkningar. 

 

 

 
Informationen hämtad från konstruktören, inga data ändrade.  

 



   III 

 
Lägsta rumstemperatur har ändrats från 10 till 8 grader, då detta bättre stämmer överens med 

dagens temperaturer.  

 

 

 

Garage  

 
Inga ändringar har gjorts.  

 

 

 
Inga ändringar har gjorts. 



   IV 

 
Inga ändringar har gjorts. 

 

 
Inga ändringar har gjorts. 

 

 

 

 



   V 

Huset 

 
För att få med tappvarmvattenförbrukningen i simuleringarna har tappvarmvatten ändrats från 

0 till 3,80 W/m
2
. Verksamhetsenergin till rumsluft, vilket är hushållselens bidrag till 

uppvärmningen höjs från 3 till 3,70 W/m
2
. Lägsta rumstemperatur sänks med en grad till 21 

grader.  

 

 
I referenshuset har väggen ändrats från en med U-värde 0,165 till en vägg enligt ritningarna, 

vilket i programmet ger ett u-värde på 0,12. Se nedan. 

 

 
Väggens uppbyggnad. 

 



   VI 

 

 

 
Det solskydd som används i referenshuset är en fast övre skärm med ovanstående utseende 

som simulerar de balkonger som finns ovanför många fönster i söder och öster. Detta är tillagt 

från grunddata där inget solskydd fanns med.  

 

 
Inga indata ändrade. 



   VII 

 
Inga indata ändrade, förutom beräkningar över solfångarnas produktion över årets månader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   VIII 

TA1 och TAF 

 
Inga ändringar har gjorts.  

 

 

Zonberäkning 

 

 
I zonberäkningen slås alla byggnadszoner samman till en helhet genom att ange den byggdel 

som utgör gräns mellan zonerna samt gränsernas area. Även den andel av ventilationstilluften 

som går från en zon till en annan finns med. I referenshuset har byggdelstyp mellan huset och 

förråden ändrats från 250 mm betong till betong med 150 mm cellplast, U-värde 0,23.   

 

  



   IX 

Bilaga 2: Det slutliga husets energiresultat från VIP Energy 
De olika simuleringar som görs jämförs sedan med de värden referenshusets har. De tekniker 

som påverkar tabellerna nedan är isolering och fönster medan solenergiteknikernas och 

vitvarornas resultat läggs på efter.  

Resultaten är framtagna i två körningar, sommar och vinter, då fönstren vänds beroende på 

årstid. Ett gemensamt resultat räknas sedan fram genom att använda 1 maj- 30 september från 

sommarkörningen och 30 september- 30 april från vinterkörningen. 

 

Resultat referenshuset  

 
 

Resultat Hus 1 

Resultaten för Hus 1 är beräknade efter dagens förbrukning av hushållsel. 

 

Sommar 
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Vinter 

 
 

Resultat Hus 2 

Resultaten för Hus 2 är beräknade efter en antagen effektivisering av hushållselen med 40 %. 

 

Sommar  
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Vinter  

 
 


