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Sammanfattning  
Samtliga hus som byggs i Sverige idag måste byggas för att klara Boverkets byggregler för 
energihushållning och värmeisolering. Dessa krav har inte ändrats avsevärt under de senaste 
20-30 åren. Trots att det idag finns teknik som möjliggör en lägre energiförbrukning sker 
nybyggnation oftast enligt traditionella principer och värmekällor.  
 
Solliden ligger i norra Stodene utanför Karlstad och här planerar Skanska Värmland att bygga 
ett område på mellan 20-30 bostäder. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken 
systemlösning med energi som kan passa på Solliden och målet är att ge Skanska förslag på 
systemlösningar som passar på Solliden. 
 
Ett hus med passivhusstandard valdes ut som underlag för samtliga beräkningar. Alla 
beräkningar i arbetet har gjorts med hjälp av en energiberäkningsmodell som beräknar en 
energibalans. Huset med passivhusstandard gjordes sedan energisnålare genom ett mer lufttätt 
klimatskal samt fönster med lägre U-värde. Tre olika energisystemlösningar testades där 
rapporter och litteratur inom området låg som grund för valda alternativ. De olika 
systemlösningarna är; systemlösning 1 som består av pellets och solfångare, systemlösning 2 
som består av vätgas med bränslecell samt en lokal försörjningsbas och systemlösning 3 som 
består av fjärrvärme. Även ett fjärde alternativ som är en frånluftsvärmepump och kallas 
systemlösning S (standard) testades. Det fjärde alternativet valdes då det är ett vanligt 
alternativ i Sverige idag och för att kunna jämföras med de övriga tre systemlösningarna. 
Beräkningar gjordes sedan med hänseende på energi- och primärenergianvändning, miljö 
samt ekonomi. Energi- och ekonomiberäkningarna tar även hänsyn till fastighets- och 
hushållsel. 
 
Resultatet visar att alla de framtagna systemlösningarna med förnyelsebar energi och som har 
låg miljöpåverkan passar på Solliden, beroende på vilka kriterier som efterfrågas. Vill 
Skanska bygga miljövänligt, ha en låg energianvändning samt en låg primärenergianvändning 
är systemlösning 2 ett lämpligt val. Vill Skanska istället bygga ekonomiskt är systemlösning S 
ett bra val. Jag hoppas att med mitt arbete kunna öppna upp byggsektorns vilja att ta till sig 
idéer för användning av nya energisystemlösningar. En systemlösning med förnyelsebar 
energi samt ett hus byggt efter passivhusstandard eller bättre är framtiden för Skanska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Systemlösningar, framtid, energi, passivhusstandard, miljö 
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Abstract  
All the houses built in Sweden today has to be built to meet building regulations for energy 
efficiency and thermal insulation. These requirements have not changed significantly over the 
past 20-30 years. Although today there is technology that enables lower power consumption is 
mostly new construction in accordance with traditional principles and heat sources. 
 
Skanska Värmland plans to build an area of between 20-30 dwellings. Solliden is located in 
the north of Stodene outside Karlstad. The purpose of my thesis is to examine the solution of 
what energy system that can fit Solliden. Moreover the goal is to provide Skanska suggestions 
for energy solutions that will fit Solliden. 
 
A house with passive house standard was chosen as the basis for all calculations. All 
calculations of this work have been made with the help of an energy calculation model that 
calculates an energy balance. The house with passive house standard was then made more 
energy-saving through a more airtight climate envelope and windows with lower U-value. 
Three different systems of energy were tested where reports and literature formed the basis of 
selected options. The various system solutions are system 1 consisting of pellets and solar 
panels, system 2 consisting of hydrogen fuel cells and a local supply base and system 3, 
which consists of district heating. A fourth option was tested. This system is an exhaust air 
heat pump and is called system solution S (standard). The fourth option was chosen because it 
is a common option in Sweden today and to be compared with the other three systems 
solutions. Calculations were made with respect to energy and primary use of energy, 
environment and economy. Energy and economy calculations also take into account the 
residential- and domestic electricity. 
 
The results show that all the developed systems solutions using renewable energy and have 
low environmental impact suit on Solliden, depending on the criteria requested. If Skanska 
want to build environmentally friendly, have a low energy and low primary energy uses, the 
system solution 2 is a suitable choice. If Skanska instead want to build economically, the 
system solution S is a good choice. 
 
My conclusion however shows that the selection of system solution with energy is very 
important for safeguarding environment and to also keep energy down. My hope is that my 
thesis will be able to open up the construction sectors willingness to build energy-saving and 
aim for system solution with renewable electricity that have a low environmental impact. A 
system solution with renewable energy and a house built according to the passive house 
standard is a better future for Skanska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Energy solutions, future, energy, passive house standard, environmental  
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Förord 
Som en avslutande del på byggingenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet görs ett 
examensarbete om 22,5 högskolepoäng. Utbildningen ger en högskoleingenjörsexamen med 
inriktning husbyggnad, 180 högskolepoäng.  
 
Mitt examensarbete har skrivits åt Skanska Hus Väst - Värmland. Ämnet för examensarbetet 
har bestämts i samråd med Daniel Lindén, Skanska och handledare Stefan Frodeson, Karlstad 
Universitet.  
 
Jag vill tacka min handledare Stefan Frodeson vid Karlstad Universitet som har hjälpt och 
väglett mig under arbetets gång. Jag vill även tacka Daniel Lindén som har kommit med idéer 
till ett intressant examensarbete och även hjälpt till med kontakter och arbetsplats. Ett tack 
tillägnas även Helena Westholm på Efem arkitektkontor i Göteborg, Jens Beiron och Malin 
Olin, Karlstad Universitet samt övriga som känner sig delaktiga på ett eller annat sätt. 
 
 
Daniel Gustafsson 
Karlstad, juni 2010 
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1 Inledning 
Bebyggelsen står idag för 40 % av landets totala energianvändning trots att det idag går att 
bygga energisnålt. Ändå byggs många bostäder så att de precis klarar Boverkets normer och 
krav. Med det här examensarbetet vill jag ta fram tre alternativa systemlösningar med 
framtidens energi som består av förnyelsebar energi och har låg miljöpåverkan. De framtagna 
systemlösningarna kommer att jämföras utifrån energianvändning, miljöbedömning samt 
ekonomi. Vad som menas med begreppen ”systemlösning” och ”framtid” beskrivs i avsnitt 
1.6. 
 
Boverket förutspår att 9 000 småhus kommer att byggas i Sverige år 2011 vilket är en ökning 
med 50 % mot vad som byggdes år 20091. Det har även visats att den genomsnittliga 
energianvändningen för småhus har ökat2. Bostadssektorns energianvändning utgör mycket 
stor del av den samlade klimatpåverkan i Sverige vilket ställer höga krav på framtida 
byggnationer. Det innebär också en möjlighet att aktivt vara med och göra insatser som får 
positiv verkan på miljö och klimat3.  
 
Solliden ligger i norra Stodene utanför Karlstad och här planerar Skanska Värmland att bygga 
ett område på mellan 20-30 bostäder. Idag är platsen en åkermark och ligger intill en 
skogsdunge och ett mindre tjärn. Vid nybyggnationer idag måste Boverkets regler och krav 
följas. Dessa krav är dock minimikrav. Idag är det tekniskt möjligt att bygga energisnålare än 
vad regler och krav säger, men i många fall görs inte det. Ett allt vanligare energisnålt hus 
idag är passivhuset samt hus byggda efter passivhusstandarden. Ett hus byggt efter 
passivhusstandarden vill jag genom mitt examensarbete försöka göra ännu energisnålare. 
Huset som kommer att användas till att försöka göras mer energisnålt är idag ett hus placerat i 
Falun. Energi kommer att behöva tillföras huset och då jag har valt att undersöka vad som är 
framtidens systemlösningar med energi vill jag anpassa dessa att kunna gälla huset på 
Solliden.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad som kan vara framtidens systemlösningar 
med förnyelsebar energi och låg miljöpåverkan till bostäder på Solliden utifrån 
energianvändning, miljöbedömning samt ekonomi. 
 
1.2 Mål 
Målet är att ge Skanska förslag på hur de på Solliden kan bygga energisnåla hus samt ge 
alternativ på systemlösningar med förnyelsebar energi och låg miljöpåverkan. Målet är dock 
inte att välja ut en systemlösning som passar ”bäst” på Solliden utan endast ge förslag på 
möjliga alternativ till Skanska.  
 
1.3 Frågeställningar 

• Hur ska vi bygga för att minska vår energiförbrukning?  
• Vilka energikrav finns idag och kan man bygga bättre än dessa? 
• Vilka energikrav kommer att finnas i framtiden och hur ska vi bygga för att klara 

dessa?  
• Var kommer vår energi ifrån i framtiden? 

                                                 
1 Boverket (2010) 
2 Statens energimyndighet (2009). Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2008 
3 Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande (2008) 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet likaså resultatet kommer att avgränsas till att gälla endast en bostad på området 
Solliden i Karlstad.  
 
I studiens syfte- och målformulering nämns begreppet ”framtid”. Detta är ett diffust begrepp 
som väljs att avgränsas att gälla de närmsta 25 åren. Jag väljer också att begränsa begreppet 
och inte ta hänsyn till alla möjliga scenarier som kan tänkas uppstå under denna 25-års period.  
 
1.5 Metod 
Ett hus med passivstandard beläget i Falun valdes ut som underlag för samtliga beräkningar. 
Arbetet har gjorts med hjälp av en energiberäkningsmodell som beräknar en energibalans 
framtagen av Jens Beiron, Karlstad Universitet. Huset i Falun valdes då jag genom kontakt 
med arkitekten Helena Westholm fick tillgång till samtliga indata för att kunna göra 
beräkningar. Modellen av huset i Falun användes sedan för beräkningar för huset i Karlstad 
där dess passivhusstandard även gjordes mer energisnål. Efter att ett hus med energisnålare 
klimatskal framkommit togs tre olika systemlösningar fram där tidigare forskning låg som 
grund för de valda alternativen. Genom inläsning av tidigare forskning framkom flera 
alternativ på vad som kan vara framtidens energi. Av dessa alternativ valdes tre stycken som 
består av förnyelsebar energi och har låg miljöpåverkan. Det togs även fram ett fjärde 
alternativ kallat systemlösning S, som idag är ganska vanlig vid ny- och ombyggnationer och 
valdes för att kunna jämföras mot de andra alternativen. Sedan gjordes beräkningar med 
hänseende på energi- och primärenergianvändning, miljöbedömning samt ekonomi. 
Framräknade data redovisas slutligen i resultatet och diskuteras i en resultatdiskussion.  
 
1.6 Begreppsdefinitioner 
Följande begrepp är definierade utifrån mina tankar och kunskaper. 
 
Framtid – I arbetet används begreppet framtid. Framtid definieras som den tid vi har framför 
oss. De systemlösningar som jag tar upp i det här arbetet ska ses som alternativ som ska 
fungera och anses vara miljövänliga flera år framåt, i detta fall 25 år.  
Systemlösning – Är en total energilösning för var bostaden i fråga får el, ventilation, värme 
och tappvarmvatten ifrån.  
Systemlösning S – Systemlösning Standard. En systemlösning som idag är vanlig vid ny- och 
ombyggnation bestående av en frånluftvärmepump. 
Passivhus – Ett hus som byggs med extra tjock isolering i väggar, golv och tak vilket innebär 
att värmeförlusterna är så små att husen inte behöver något traditionellt värmesystem. 
Passivhusstandard - Ett hus som byggs på samma sätt som ett passivhus, men i det här fallet 
används även ett värmesystem för att klara värmebehovet. 
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2 Bakgrund  
2.1 Byggnation idag 
Samtliga hus som byggs i Sverige idag måste byggas för att klara Boverkets byggregler för 
energihushållning och värmeisolering. Dessa krav har inte ändrats avsevärt under de senaste 
20-30 åren. Detta påverkar i viss mån byggsektorns aktörers vilja att utveckla nya 
energieffektiva lösningar, både för klimatskal och för uppvärmningssystem4. Trots att det idag 
finns teknik som möjliggör en lägre energiförbrukning sker nybyggnation oftast enligt 
traditionella principer och värmekällor5. 
 
Idag används ca 75 % av husets energianvändning till uppvärmning6 och enligt officiell 
statistik över de senaste 30 åren har den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning 
av våra bostäder varit konstant7. För att kunna minska på den idag stora energianvändningen 
kan ett sätt vara att bygga mer energisnålt och detta kan göras genom att bygga ett 
lågenergihus. Ett bra exempel på ett lågenergihus är det så kallade passivhuset alternativt ett 
hus byggt efter passivhusstandard, vilket anses vara det boendealternativ vi kommer att välja i 
framtiden8. Att använda sig av denna byggteknik blir allt vanligare. I ett flertal EU-länder 
föreslås att denna byggteknik ska bli standard9.  
 
Ett passivhus är ett hus som byggs med extra tjock isolering i väggar, golv och tak. Detta 
innebär att värmeförlusterna är så små att husen inte behöver något traditionellt värmesystem. 
Den värme som alstras från de boende, de elektriska maskinerna och belysningen kan 
tillgodose en stor del av byggnadens värmebehov vilket genererar en lägre energianvändning 
än ett konventionellt hus10. För att klassas som ett passivhus alternativt hålla en 
passivhusstandard när det gäller specifik energianvändning finns det maximala krav att följa. 
För eluppvärmda bostäder är kravet maximalt 32 kWh/kvm, år och för övriga gäller 54 
kWh/kvm, år i Karlstad11. 
 
Kraven på energianvändning ser olika ut i olika klimatzoner. Solliden som ligger i Karlstad 
tillhör zon 2 och får ha en maximal specifik energianvändning vid elvärme på 75 kWh/kvm, 
år. Uppgår den installerade eleffekten till mer än 10W/kvm för uppvärmning så klassas 
bostaden som eluppvärmd. Gränsen för övriga uppvärmningssystem är maximalt 130 
kWh/kvm, år12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Larsson, L. (2008). Från normhus till passivhus 
5 Energieffektiva byggnader (2009) 
6 Glad, W. (2006) Aktiviteter för passivhus 
7 Gross, H. (2008) Energismarta småhus 
8 Johansson, J. (2009). Energihushållning i byggnader 
9 Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande (2008) 
10 Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande (2008) 
11 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
12 Boverkets byggregler, (2008) 
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2.2 Framtidens energi 
År 2008 stod bebyggelsen (bostäder, lokaler och offentlig service) för nästan 40 % av 
Sveriges totala energianvändning13. Den totala energianvändningen år 2008 för ett 
genomsnittshus (149 kvm) i Sverige var 23 980 kWh/år (hushållsel: 6 000 kWh/år, 
varmvatten: 4 500 kWh/år, uppvärmning: 13 480 kWh/år)14. Den vanligaste energikällan för 
uppvärmning är idag el15 och för att skapa en framtida koldioxidfri elproduktion som kan 
möta de globala miljöhoten bör elproduktionen i framtiden ske med förnyelsebar energi. Den 
svenska elen har utstått en kraftig prisutveckling på upp till 200 % de senaste 17 åren. Det 
kommer sannolikt inte vara ekonomiskt rimligt att i framtiden använda direkt-el till att värma 
upp befintliga hus16.  
 
Småskalig vind- och vattenkraft och elproduktion från solceller som lokal elproduktion är på 
frammarsch och där överskottet går till elnätet17. Teknisk utveckling och sjunkande kostnader 
för förnybar energi i kombination av att fossila bränslen har ökat i pris har gjort förnybar 
energi lönsammare18. Klimatförändringar och annan miljöpåverkan kommer inom en nära 
framtid tvinga fram en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av byggnader. 
Miljöriktig förbränning av biobränsle, liksom biobränsle som kombineras med solvärme eller 
vindkraft kommer få allt större betydelse. Att till exempel använda sig av solvärme ger en 
trygghet mot kraftigt stigande energipriser. Energisnåla hus kommer även ha ett bättre 
marknadsvärde i framtiden och stå sig bättre i konkurrens mot hus med större 
energianvändning19.  
 
Studier och rapporter som nämns nedan har olika teorier på var vi får energi ifrån i framtiden; 
 
Ett alternativ skulle kunna vara från solen via solfångare. Idag är solfångarna effektivare och 
möjligheten att lagra energi mycket bättre än tidigare och i framtiden tros forskningen 
fortsätta åt samma håll med ännu effektivare och mer lönsamma solfångare20. Det satsas även 
på solfångare i andra länder som exempelvis USA där man i Nevadaöknen har köpt upp stora 
områden där man ska använda solfångare, som ska anslutas till ett distributionsnät med 
säsongsvärmelager21. 
 
Enligt Göran Lindbergh, professor i elektrokemi vid KTH, kommer framtidens energi komma 
från bränsleceller. Han tror även att de kommer till allra bäst nytta i små lokala system där 
man bör använda de bränslen som finns lokalt. Han ser framför sig ett system med lokal 
försörjningsbas med två integrerade bränslecellssystem samt fjärrvärmenätet och elnätet som 
back-up22. Bränsleceller kännetecknas av höga verkningsgrader både i små och stora 
anläggningar. Produktionskostnaden är idag mycket hög, men kommer att gå ner i pris med 
ökade tillverkningsvolymer. Det största problemet med bränsleceller idag är tillgången på 
bränsle. Det krävs vätgas till bränsleceller, som idag inte finns till rimligt pris och det finns 
heller inga miljödata för överskådlig framtid23. 

                                                 
13 Energi och miljö (2009) 
14 Energimyndigheten (2010) 
15 Statens energimyndighet (2009). Energistatistik för småhus 2008 
16 Gross, H. (2008) Energismarta småhus. 
17 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (2009). Vägval för framtidens teknikutveckling 
18 Vinnova (2009). Förnybara energikällor 
19 Gross, H. (2008) Energismarta småhus. 
20 Karringer, A. (2008). Passivhus - studie om miljövänliga och energisnåla bostäder. 
21 KTH (2010) 
22 Incoord – Informerar och ventilerar (2008). 
23 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (2009). Vägval för framtidens teknikutveckling 
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Olle Edberg, VD på energikonsultföretaget Incoord, menar att förnyelsebara energikällor (sol, 
vind, vatten och biobränslen) kommer få allt större betydelser för energiförsörjningen i 
framtiden24. Biobränslen har stor potential att bli en av de viktigaste energikällorna i 
framtiden då tillgången på biobränsle är stor i Sverige25. Bygga-bo-dialogen som bland annat 
Skanska är medlem i (som är ett samarbete mellan företag, kommuner, myndigheter och 
regering där alla aktörer vill nå längre än vad lagar och regler nämner angående ett hållbart 
samhällsbyggande) har som mål att senast år 2015 ska mer än hälften av energibehovet över 
året ske från förnyelsebara energikällor26. 
 
Vägval energi tror istället att fjärrvärmen i framtiden kommer att utvecklas och bli ett mer 
kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för uppvärmning av bebyggelsen27. Fjärrvärmen 
kan användas till varmvattenproduktion och även användas som tillskottsvärme i ett FTX-
system, som är ett relativt energisnålt sätt att värma upp ett hus då el endast används till 
fläkten för FTX-systemet. Om all el i framtiden produceras av vind och vattenkraft blir den 
direktverkande elen lika miljövänlig som fjärrvärmen28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Incoord – Informerar och ventilerar (2008). 
25 Englund, A. Johansson, I. (2008) Sol och hav 
26 Bygga-bo-dialogen (2008) 
27 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (2008). De fem vägvalen 
28 Wilander, S. (2008). Byggnadsekonomi 
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3 Genomförande  
3.1 Val av hus 
Som utgångspunkt till det här examensarbetet används huset Önsbacken 4:1, beläget utanför 
Falun. Huset är ett tvåvånings enfamiljshus och anledningarna till att just detta hus valdes är 
att huset håller passivhusstandard vilket anses vara det boendealternativ som vi kommer att 
välja i framtiden29. Huset lämpar sig bra till en barnfamilj med tanke på att huset innefattar 
fyra stycken sovrum och även två stycken badrum. Huset kan även tänkas vara passande på 
Solliden då kringliggande område består av flera barnfamiljer samt att ytan per bostad exkl. 
vägar och parkeringar är på 1700 kvm (Bottenplatta 125 kvm, 20-30 bostäder på området som 
har en yta på 5 ha, som kan jämföras med referensobjektet där varje hus har en yta på 800 
kvm, se bilaga 1) vilket ger en stor frihet att kunna skapa en trivsam boendemiljö. 
 
Ett första steg är att kalibrera in huset efter de förutsättningar som råder i Falun samt justera 
indata så att energin som måste tillföras huset får samma värde i programmets energibalans 
som i verkligheten (den indata som mottagits). Programmet som används är en 
energiberäkningsmodell (i fortsättningen kallad EBM) i Excel framtagen av Jens Beiron vid 
Karlstad Universitet (se bild på programmet i bilaga 3). Programmet beräknar en energibalans 
(skillnaden mellan tillförd och bortförd energi) för inmatade värden vilket resulterar i en 
energimängd, som sedan måste tillföras huset för att få en balans. Energibalansens 
systemgräns är klimatskalet d.v.s. husets väggar, tak och golv. Programmet räknar per timme 
över hela året och har inmatade värden för ett normalår avseende temperatur, vind, solens läge 
(ej molnighet) samt solens effekt per kvadratmeter.  
 
Den energi som tillförs byggnaden måste vara lika stor som energin som byggnaden avger: 
Etillfört  = Ebortfört  [Wh] 
 
De olika faktorer som programmet tar hänsyn till för bortförd energi är följande: 
Ebortfört  = Etransmission + Eventilation + Eluftläckage [Wh] 

hQTTAUE rköldbryggouiontransmissi ×+−××=∑ )()( [Wh] 

U=U-värde [W/m2,°C], A=Area [kvm], Ti=Temperatur inomhus [°C], Tu=Temperatur 
utomhus [°C], Qköldbryggor=köldbruggor [W/K], h=tid [timme] 

hTTvcqE uinventilatio ×−×−×××= )()1(ρ [Wh] 

q=luftflöde [l/s], c=Luftens specifika värmekapacitet [kJ/(kg°C)],ρ =Luftens densitet 
[kg/m3], v=verkningsgrad [enhet saknas], Ti=Temperatur inomhus [°C], Tu=Temperatur 
utomhus [°C], h=tid [timme] 

hTTcqE uieluftläckag ×−×××= )(ρ [Wh] 

q=luftflöde [l/s], c=Luftens specifika värmekapacitet [kJ/(kg°C)],ρ =Luftens densitet 
[kg/m3], Ti=Temperatur inomhus [°C], Tu=Temperatur utomhus [°C], h=tid [timme] 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Johansson, J. (2009). Energihushållning i byggnader 
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De olika faktorer som programmet tar hänsyn till för tillförd energi är följande: 
Etillfört  = Evärmekälla + Esol + Eperson + Ehushållsel + Evarmvatten + Esolfångare [Wh] 
Evärmekälla = Energi som måste tillföras byggnaden för att få en balans. Detta är resultatet av 
beräkningarna i programmet. [Wh] 

tidfönsterytaIIIE p
ghorglo

p
difidirsol ××

−
+

+
+= )

2

cos1

2

cos1
cos( ,

θθ
θ ρ  [Wh] 

tidpersonerWEperson ××= 125 [Wh] 

EHushållsel = Schablonvärde30 1400 kWh/småhus + 400 kWh/person (100 % blir värme) [Wh] 
Evarmvatten = Schablonvärde31, Vvv =0,8*18m3/person, Evv=Vvv*55/Atemp [Wh] 

tidtasolfångaryTTUIfE easolfångare ××−×−×= )(  [Wh] 

f = täckglasets solavskärmning, I = solinstrålning, U = förlustfaktor,  
Ta = Absorbatorytans temperatur, Te = omgivningens temperatur 
 
3.1.1 Huset i Falun 
Genom kontakt med Helena Westholm32 på Efem arkitektkontor i Göteborg kunde följande 
indata erhållas: 
U-värden: Tak: 0,08, Yttervägg: 0,10, Grund: 0,09, Fönster inkl. karm: 0,9 
Provtryckning: Ej utförd 
Total energianvändning: 7 000 kWh + 2 000 kWh ved = 9 000 kWh 
Solfångare: Värmer hälften av varmvattnet (motsvarar ca 1 000 kWh) 
Antal personer: 2-3 personer (2,5 person används i beräkningar) 
Ventilation: FTX-system, verkningsgrad okänd. 
Övrig information: Braskamin som tillskottsvärme, solfångare, vindfång vid ytterdörr, 
temperaturen har tillåtits variera mellan 17-22°C, huset tilldelades Falu kommuns miljöpris år 
2007. 
 
Indata som har mätts och beräknats med ritningar som underlag (ytor samt längder): 
Bottenplan Atemp: 86,8 kvm 
Övre plan Atemp: 51,8 kvm 
Atemp totalt: 138,6 kvm 
Yttre rand Atemp (räknas ut genom att mäta 1m från ytterväggens innersida och runt hela 
byggnaden. Uträknad mängd multipliceras med 1kvm): 40,5 kvm 
Inre rand Atemp (skillnaden mellan bottenplan Atemp och yttre rand): 46,3 kvm 
Takarea: 90,8 kvm 
Fönsterarea (beräknas genom att mäta och summera fönstrens olika areor och dela upp dem 
efter de fyra olika vädersträcken, dörrar räknas som fönster):  
Totalt: 25,8 kvm Norr: 7,9 kvm Öst: 3,1 kvm Syd: 10,6 kvm Väst: 4,2 kvm 
Väggarea (beräknas genom att mäta väggarnas innerarea i de fyra olika vädersträcken. Total 
väggarea – fönsterarea = väggarea): 
Totalt: 138,5 kvm Norr: 46,8 kvm Öst: 25,6 kvm Syd: 44,3 kvm Väst: 21,8 kvm 
Omslutningsarea (total area som gränsar inifrån och utåt. Summera bottenplanarea, 
väggarea, fönsterarea och takarea): 341,9 kvm 
Byggnadshöjd, golv - insida isolerat tak: 5 m 
Köldbryggor (mät köldbryggans längd och multiplicera med Ψ (W/m, K) för att få storleken 
på respektive köldbrygga. Ψ (W/m, K)-värden hämtas från isolerguiden33 samt tillämpad 

                                                 
30 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
31 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
32 Helena Westholm, Efem arkitektkontor AB 
33 Isolerguiden Bygg 06 
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byggnadsfysik34. Huset är byggt med minimala köldbryggor, därav har det lägsta värdet på Ψ 
valts för samtliga köldbryggor): 
Fönsterkarmar (fönster- och dörranslutningar i träregelväggar Ψk 0,01-0,05 W/m K): 
95,4m*0,01= 0,95 W/K 
Vertikalt ytterväggshörn (Vertikalt ytterväggshörn. Träregelvägg med bärande reglar på 
insidan Ψk 0,03-0,05 W/m K): 27,2m*0,03=0,82 W/K 
Yttervägg/mellanbjälklag (Yttervägg i trä/mellanbjälklag i trä Ψk 0,02-0,04 W/m K): 
32,6m*0,02=0,65 W/K 
Yttervägg/takbjälklag (Yttervägg i trä/takbjälklag i trä Ψk 0,015-0,03 W/m K): 
58,5m*0,015=0,88 W/K 
Yttervägg/platta på mark (anslutning mellan platta på mark och yttervägg där 
värmeisoleringarna i de båda byggnadsdelarna ansluter mot varandra Ψk 0,00 W/m K): 
48,6*0,00=0,00 W/K 
Totala köldbryggor: 3,3 W/K 
Luftflöde, basflöde vid +-0°C ute, vindstilla, ventilationsflöde ≥0,35l/s enligt BBR 
(ventilationsflöde*totalgolvarea): 0,35*138,6=48,5l/s 
Läckluftflöde vid +-50 Pa tryckdifferens, ≤0,3l/s kvm35 (luftläckage (förutsätts vara 
0,25)*omslutningsarea): 0,25*341,9=85,48l/s 
Hushållsel36 (1400 kWh/småhus + 400 kWh/person) � 1400+400*2,5=2400kWh/år 
Tappvarmvatten37 (Årlig varmvattenanvändning Vvv =18m3/person,, energieffektiva blandare 
ger 20 % lägre förbrukning. 18*2,5pers*0,8=36m3 Beräkning årsenergi för varmvatten 
Evv=Vvv*55/Atemp � 36*55/138,6=14,3kWh/m2): 14,3*138,6=1982kWh/år 
Fastighetsel; FTX-system: ca 1300 kWh/år, F-system: ca 650 kWh/år 
 
Indata, övrigt (för en komplett energiberäkning genom EBM): 
Antal timmar forcering per dygn: 0 tim 
Temperaturverkningsgrad för ventilationssystem: 90 % 
Vindkänsligt läge: 50 % 
Börvärde vinter: 20°C 
Värmetröghet: 15 kJ/kvm 
Utnyttjandegrad: 50 % 
Tid hemma per dygn: 12 h 
Solgenomsläpplighet fönsterglas: 0,5 
Solfångare, lutning: 27° 
Solfångare, area: 2 kvm 
Solfångare, verkningsgrad: 50 % 
Solfångare, storlek acktank: 514 l 
Verkningsgrad pelletskamin: 89 % 
 
Ovanstående indata har matats in i EBM för att få fram total energianvändning för huset. 
Enligt uppgifter från Helena Westholm på Efem arkitektkontor hade huset en total 
energianvändning på 9 000 kWh/år vilket inkluderar hushållsel, fastighetsel samt energi för 
värmebehov. Detta värde är från 2009 som avslutades med en kall vinter vilket ökar 
energianvändningen.  
 

                                                 
34 Petersson, B-Å. (2007) Tillämpas byggnadsfysik. 
35 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
36 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
37 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 



 9 

Då energiberäkningsmodellen inte har klimatdata för Falun utan enbart för Karlstad fick en 
jämförelse mellan skillnaden av Faluns och Karlstads klimat göras. Detta gjordes genom att 
mata in Faluns medeltemperatur månadsvis i energibalansen och sedan jämföra mot Karlstads 
medeltemperatur månadsvis (och inte timvis som står som standard i programmet). Skillnaden 
på total energianvändning visade sig vara 5 procent lägre för Karlstad, eftersom Karlstad har 
en högre månadsmedeltemperatur. Med ovanstående inmatade värden fås en total 
energianvändning på 8 483 kWh/år. Huset är nu kalibrerat i programmet efter hur huset är 
uppbyggt i verkligheten.  
 
3.1.2 Huset i Karlstad 
Huset är nu visuellt flyttat till Karlstad och för att justera huset för platsen och ändamålet, 
kommer en del värden att behöva ändras. Huset kommer även göras energisnålare och lägsta 
kravet är att hålla passivhusstandard. De byggnadsdelar, uppskattade mängder samt 
schablonvärden som kommer att ändras är följande: 
Fönster: 0,8 W/m2,°C. 
Luftläckageflöde: 0,1l/s kvm omslutningsarea. Detta värde är ett antagande som kan anses 
rimligt då ett rekord i täthet på 0,038l/s kvm sattes våren 2010 av Emrahus AB38 
Antal boende: 4 personer 
Hushållsel39 (1 400 kWh/småhus + 400 kWh/person) � 1 400+400*4=3 000kWh/år 
Tappvarmvatten40 (Årlig varmvattenanvändning Vvv =18m3/person,, energieffektiva blandare 
ger 20 % lägre förbrukning. 18*4pers*0,8=57,6m3 Beräkning årsenergi för varmvatten 
Evv=Vvv*55/Atemp � 57,6*55/138,6=22,9kWh/m2): 22,9*138,6=3 174kWh/år 
Solfångare, area: 0 kvm 
 
3.2 Val av systemlösningar 
I första skedet gjordes en inläsning där det framkom tre olika energisystemlösningar som 
består av förnyelsebar energi och som har en låg miljöpåverkan. Systemlösningarna är 
”biobränsle samt solvärme”, ”vätgas med bränslecell med lokal försörjningsbas” samt 
”fjärrvärme”. Dessa systemlösningar har valts ut för att testas på huset på Solliden för att få 
fram om de kan vara ett alternativ för platsen och framtidens systemlösningar med energi 
utifrån energi- och primärenergianvändning, miljöpåverkan och ekonomi. En 
frånluftsvärmepump kommer även att testas på huset, eftersom denna värmekälla idag är en 
relativt vanlig installation vid om- och nybyggnation. Denna lösning kommer att kallas 
systemlösning S i arbetet. 
 
3.2.1 Energianvändning 
3.2.1.1 Total mängd köpt el 
Den framräknade mängden el är den el som måste köpas till bostaden för att täcka upp det 
totala elbehovet per år. 
Hushållsel + fastighetsel + (eventuell el för värmepump samt elpatron) 
 
3.2.1.2 Specifik energianvändning 
BBR ställer krav på en bostads specifika energianvändning och denna anges i kWh/m2, Atemp. 
((Energi för värmebehov) + fastighetsel)/Golvarea Atemp 
3.2.1.3 Total energianvändning 
Bostadens totala energianvändning per år. 
Hushållsel + (Energi för värmebehov) + fastighetsel 
                                                 
38 Passivhuscentrum (2010) 
39 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
40 FEBY Kravspecifikation för passivhus (2009) 
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3.2.2 Primärenergi 
Primärenergi är den energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av 
människan. Exempel kan vara solstrålar och obruten kol. När man idag pratar energi pratar 
man ofta om den energi som man använder i huset. Denna energi är bara en liten del av den 
totala energimängden. Primärenergi är den totala energimängd som går åt för att producera en 
energienhet, från vaggan till graven41.  
 
Det finns olika viktningsfaktorer för olika energiformer och de olika energiformerna kräver 
olika mycket primärenergi.  
 

byggeneenebrbr omvdistromvförädlutv

Q
Q

ηηηηη ××××
= 1

5  

 
Q1 = Värmebehov vid systemgräns 1 (nettovärmebehov) 
η utvbr = Verkningsgrad för utvinning av bränsle 
η förädlbr = Verkningsgrad för förädling av bränsle 
η omvene = Verkningsgrad för omvandling i energisektorn 
η distrene = Verkningsgrad för distribution av energi i energisektorn 
η omvbygg = Verkningsgrad för omvandling i byggnaden 
Q5 = Primärenergi 
 
Värden för totalverkningsgrad och verkningsgrad för utvinning, förädling, omvandling och 
distribution kommer ifrån rapporten ”Allt eller inget – Systemgränser för byggnaders 
uppvärmning (2005)” och sätts in i ovanstående formel42. 
 
3.2.3 Miljöbedömning 
För att kunna bedöma de olika systemlösningarnas miljöbelastning används en 
miljöbedömningskalkyl utfärdad av EFFEKTIV (samverkan för effektiv och miljövänlig 
energianvändning i bostäder och lokaler) som finns tillgängligt på Internet. Programmet gör 
en uppskattning av miljöpåverkan mellan olika uppvärmningssystem. Där kunde 
verkningsgrad och utsläppsdata för energisystemet ändras och resultatet av det hela visas 
uppdelat i miljöeffekter (växthuseffekt, försurning, övergödning, bildning av marknära ozon 
samt utsläpp av partiklar). Resultatet beräknas genom en summering av alla utsläpp från 
vaggan till graven och baseras på miljödata från representativa livscykelinventeringar och kan 
därmed skilja sig till stor del från fall till fall43. 
 
3.2.4 Ekonomi (LCC) 
LCC – Life Cycle Cost är en slags investeringskalkylering för att jämföra alternativa 
utföranden och se om de ekonomiskt sätt kan vara framtida alternativ. Genom en LCC går det 
att undersöka om en dyr investering med låga driftkostnader kan vara mer ekonomiskt än en 
investering med låg kostnad som istället kanske har höga driftkostnader. De LCC som 
kommer att beräknas här kommer att ge totalkostnad (exkl. arbete, inkl. moms) för aktuellt 
alternativ på en 25-års period. För att beräkna fram totalkostnaden summeras den fasta 
kostnaden (som i det här fallet består av inköp av en vald systemlösning för 25 års 
användning) med den rörliga kostnaden per år under en 25-års period (som består av 
energikostnad/år för vald systemlösning). De fyra olika systemlösningarna kommer att 

                                                 
41Mölndalenergi (2008) 
42 Persson, A. et al (2005). Allt eller inget – Systemgränser för byggnaders uppvärmning. 
43 Effektiv (2008) 
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summeras var för sig. Den systemlösning som efter summering får den lägsta totalkostnaden 
är mest ekonomisk att använda sig utav på en 25års period. 
 

n

nn

r

piY
X

)1(

)1()1(

+
+×+×=  

 
 
Förutsättningar som har använts vid beräkningar; 
X: Nuvärde på summan Y 
Y: Det värde som används till att beräkna nuvärde för. 
n: År, det år för den summa vars nuvärde ska beräknas.  
Kalkylperiod: 25 år 
Kalkylränta (r): 5 % 
Årlig energiprisökning (p): 4 % 
Årlig inflation (i): 1 % 
Investeringens storlek, energikostnad per år (inkl. underhåll), storlek på ev. reinvestering, 
storlek på ev. restvärde och investeringens livslängd: Individuellt, värden redovisas under 
respektive systemlösning 
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3.3 Test av systemlösningar 
Systemlösning 1, 2, 3 och S kommer nu att testas utifrån de fyra kriterierna energianvändning, 
primärenergi, miljöbedömning samt ekonomi, för att sedan kunna jämföras mot varandra och 
se om de passar på Solliden. 
 
3.3.1 Systemlösning alternativ 1 
Systemlösning 1 är ”Biobränsle samt solvärme”. Som biobränsle väljs pellets ut, eftersom 
pellets jämfört med exempelvis ved har högre energiinnehåll samt är lättare att hantera än ved. 
Pellets består idag av restprodukter från industrier. Till förbränning av pellets så väljs en 
vattenmantlad pelletskamin ut. Fördelen med en sådan pelletskamin är att denna kan kopplas 
till en ackumulatortank och sedan kunna distribuera värme till hela huset via ett vattenburet 
värmesystem. Denna lösning erhåller även tappvarmvatten. Systemlösningen innefattar även 
solvärme i form av solfångare på taket. Solfångare räcker till att täcka hälften av 
energibehovet av tappvarmvatten. Denna systemlösning har fördelen att solfångaren står för 
tappvarmvattenuppvärmningen under sommarhalvåret och pelletskaminen står för 
tappvarmvattenuppvärmningen och värme till huset under vinterhalvåret. I systemet ingår 
även från- och tilluftventilation med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.1 Energianvändning 
För att kunna beräkna följande alternativ i energiberäkningsmodellen EBM måste några 
antaganden göras (övriga indata är angivna sedan tidigare): 
Solfångare,  
Lutning: För att få solfångaren så effektiv som möjligt bör lutningen mot horisontalplanet 
vara lika med: latitud - 15°44. Latitud för Karlstad = 59°, 59°-15° = 44° 
Area: 3,68kvm 

                                                 
44 Cirotech (2009) 

Figur 1. Eldning i pelletskaminen och solstrålar som träffar 
solfångaren värmer upp vattnet i ackumulatortanken (ack-tank). 
Vatten strömmar igenom den uppvärmda ack-tanken och kan 
sedan tas ut som tappvarmvatten (VV). Radiatorns värmebärare 
strömmar även den igenom ack-tanken och värmer på så vis upp 
radiatorn. Värmen i frånluften återvinns i ett FTX-system och 
värmer upp tilluften i ventilationssystemet.  
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Tabell 1. Fasta kostnader för systemlösning 1 

Tabell 2. Rörliga kostnader för systemlösning 1 

Verkningsgrad: 45 %, enligt tillverkaren 40-50 %.  
Storlek ackumulatortank: 1 000 liter 
Pelletskamin, verkningsgrad: 94 % 
Ventilationssystem: FTX, 48,5 l/s 
 
Vid beräkning av en energibalans framkommer följande: 
Total energianvändning: hushållsel, 3 000kWh/år + pellets för värmebehov, 3 851kWh/år + 
fastighetsel, 1 300kWh/år 
Specifik energianvändning: (pellets för värmebehov, 3 851kWh/år + fastighetsel, 
1 300kWh/år)/golvarea Atemp, 138,6kvm 
 
3.3.1.2 Primärenergi 
Uppvärmningsbehovet tillgodoses till 2/3 av pelletskaminen. Solpanelen utnyttjar fritt 
flödande primärenergi och därför bortses den från beräkningen av primärenergi. 
Värmebehovet 3 620 kWh/år kommer från energibalansen för systemlösning 1. 

80,0

3620

94,00,10,185,0

3620
5 →

×××
=Q  

 
3.3.1.3 Miljöbedömning 
Följande indata krävs för att göra en miljöbedömning på systemlösning 1, 
Årsmedelverkningsgrad: 90 %, verkningsgraden på kaminen är 94 %. Kaminen kommer 
användas under vinterhalvåret. Årsmedelverkningsgraden är verkningsgraden över hur 
kaminen arbetar i genomsnitt över året. Systemet är designat för att ha hög effekt under 
vinterdagar då systemet utsätts för en hög belastning och den har en lägre verkningsgrad 
under sommaren när den utsätts för låg belastning45. 
Värmebehov: 3 620 kWh/år 
 
3.3.1.4 Ekonomi (LCC) 
 
 
Artikel: Pris: Underhåll/år: Livslängd: 
Artel vattenmantlad pelletskamin 14kW46 43 000:- 1 000:- 25 år 
Rör för anslutning till luftintag på pelletspanna 500:- - - 
ST1 solfångare med drivpaket, 3,68kvm47 14 000:- - 25 år 
Ackumulatortank MU 1000 l inkl. 10m solslinga & 
10m tvv-slinga48 

19 500:- - 25 år 

FTX-system49 35 000:- 500:- 25 år 
Vattenburet värmesystem49 40 000:- - 25+ år 
 
 
Typ av energi: Förbrukning kWh/år: Fast kostnad/kWh (inkl. moms & skatter): 
El 4 300 1,038:-50 
Pellets 3 851 0,57:-51 
                                                 
45 Effektiv 2 (2008) 
46 Nordicheating (2010) 
47 Solar-teknik (2010) 
48 Combiheat (2010) 
49 Installationskostnader (2009) 
50 Karlstad energi 3 (2010) 
51 Stora Enso (2010) 
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3.3.2 Systemlösning alternativ 2 
Systemlösning 2 är ett system med vätgas och bränsleceller med en lokal försörjningsbas 
bestående av vindkraft och solceller. Att lagra energi som vätgas är ett alternativ istället för att 
lagra i batterier. Systemet gör om all överbliven energi från solceller och vindkraft till vätgas 
och syre genom ett elektrolysör. Vätgasen lagras sedan i en tank (vätgaslager) och kan tas ur 
tanken vid behov genom att vätgasen skickas in i bränslecellen och värme och elektricitet kan 
tas ut52. Genom denna metod har systemet tillgång till energi även när det inte blåser eller 
solen inte skiner. Systemet kommer även att innefatta ett F-ventilationssystem.  
 
I den här systemlösningen kommer en frånluftsvärmepump att användas som värmekälla i 
huset, eftersom det minskar beroendet av el till ca en tredjedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.1 Energianvändning 
För att kunna beräkna följande alternativ i energiberäkningsmodellen EBM måste 
nedanstående värden anges i programmet (övriga indata är angivna sedan tidigare): 
Maxeffekt värmepump: 5 000 W 
Årsmedel COP: 2,8 
Ventilationssystem: F, 48,5 l/s 
 
Vid beräkning av en energibalans framkommer följande: 
Total energianvändning: Total köpt el, 6 725kWh/år + fastighetsel, 650kWh/år 
Specifik energianvändning: (värmepump+elpatron, 3 725kWh/år + fastighetsel, 
650kWh/år)/golvarea Atemp, 138,6kvm 
 

                                                 
52 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus 

Figur 2. Sol- och vindkraft står för elproduktionen. Den el (AC/DC) 
som inte används direkt lagras i ett vätgaslager, som sedan vid behov 
kan tas ut genom att skicka vätgasen till en bränslecell och sedan en 
växelriktare. Den lagrade elen kan användas när det inte blåser eller 
solen inte skiner. Frånluftsvärmepumpen (VP) är värmekälla och den 
återvinner värme från frånluften som sedan värmer upp vatten till 
tappvarmvatten (VV) och värmebäraren till radiatorn52.  
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Tabell 3. Total energianvändning per månad 
 

Tabell 4. Tre olika modeller av vindkraftverk från Hannevind 

Tabell 5. Vindhastighet månadsvis för Karlstad samt producerad el (5,5kW) 

Nästa steg är att dimensionera solcellerna och vindkraften efter den el som måste tillföras 
bostaden, i det här fallet ”total energianvändning”. Värden för värmepump (VP) samt el-
patron är hämtade från energibalansen där värmebehovet är summerat per månad då behovet 
skiljer sig beroende på månad och klimat. Hushållsel samt fastighetsel skiljer sig inte per 
månad, eftersom exempelvis vitvaror och ventilationssystem är på året runt.  
 
 
Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot. 
VP (kWh) 662 505 418 251 155 114 102 104 140 269 477 527 3723 
El-patron 
(kWh) 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Hush. El 
(kWh) 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

Fastigh. El 
(kWh) 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 650 

Totalt: 966 809 722 555 461 418 406 408 444 573 781 831 7375 
 
Vindkraft 
Genom att summera de inmatade värdena i EBM månadsvis för vindhastigheten i Karlstad53 
(se tabell 5) kunde följande värden tas fram. Det vindkraftverk som har valts att testas för 
huset på platsen Solliden är företaget Hannevinds54 minsta vindkraftverk 5,5kW (se tabell 4). 
 
 
Effekt 5,5kW 15kW 45kW 
Årsproduktion vid 
medelvind 5,5(5-6)m/s 

Ca 10 000 
kWh 

Ca 30 000 
kWh 

Ca 100 000 
kWh 

Turbindiameter 6m 10m 18m 
Antal turbinblad 3st 3st 3st 
Startvind 2-4m/s 2-4m/s 2-4m/s 
Max effekt vid 9m/s 9m/s 9m/s 
Monteringsalternativ Minifackverk Fackverk Fackverk 
Pris inkl. fundament 150 000:- 300 000:- 810 000:- 
 
Elproduktionen för vindkraftverket placerat på Solliden beräknades med hjälp av medelvind 
per månad för Karlstad. Vindenergin ökar i kubik därför måste elproduktionen räknas om per 
månad genom nedanstående formel. 
 

3)
)(

)(
(

12
/

ionÅrsprodukthetVindhastig

KarlstadhetVindhastigionÅrsprodukt
månonElprodukti ×=  

 
 

 

                                                 
53 SMHI (2010) 
54 Hannevind (2010) 

 
5,5kW 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot. 

m/s 2,9 2,3 2,4 2,6 2,6 2,4 2,0 2,3 2,6 2,7 2,6 3,0 2,5 
kWh 122 61 69 88 88 69 40 61 88 99 88 135 1008 
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Tabell 6. Vindhastighet månadsvis för Karlstad samt producerad el (15kW) 
 

Tabell 8. Elproduktion per månad från 50,2 kvm solceller 
 

Tabell 7. Vindhastighet månadsvis för Karlstad samt producerad el (45kW) 
 

Alternativet med 5,5kW vindkraftverk ger inte full elproduktion, därför testas ett större 
vindkraftverk på 15kW (se tabell 6). 
 
 

 
15kW 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot. 

m/s 2,9 2,3 2,4 2,6 2,6 2,4 2,0 2,3 2,6 2,7 2,6 3,0 2,5 
kWh 366 183 208 264 264 208 120 183 264 296 264 406 3026 
 
Alternativet med 15kW vindkraftverk ger ca 10 % av sin maximala produktion och täcker ca 
41 % av den el som måste köpas till huset. Mängden el som vindkraftverket producerar är 
tillfredsställande för huset, men med tanke på att Skanska har planer på att bygga upp till 30 
bostäder resulterar ovanstående alternativ att även 30 stycken vindkraftverk måste byggas 
intill platsen vilket teoretiskt sätt inte är möjligt. 
 
Det största vindkraftverket som finns att tillgå är Hannevinds 45 kW vindkraftverk, som även 
det testas (se tabell 7). 
 
 

 
45kW 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot. 

m/s 2,9 2,3 2,4 2,6 2,6 2,4 2,0 2,3 2,6 2,7 2,6 3,0 2,5 
kWh 1222 609 692 881 881 692 401 609 881 986 881 1352 10087 
 
Alternativet med 45 kW vindkraftverk ger ca 10 % av sin maximala produktion. 
Vindkraftverket ger en högre elproduktion än tidigare alternativ, vilket resulterar i att färre 
vindkraftverk måste byggas på området. Detta är därför ett bättre alternativ och väljs ut för 
huset på Solliden. Dock kommer uträknade värden från 15 kW vindkraftverket att användas 
som indata för vindkraftproducerad el i tabell 9, eftersom vindkraften då täcker upp 
tillfredsställande stor del av totalt producerad el för systemlösningen.  
 
Solceller 
Ett färdigt solcellspaket från företaget Solarlab55 valdes. Enligt Solarlab ger solcellerna ca 116 
kWh/kvm, år (2670kWh/år / 23kvm) vid en montering 45 grader mot söder vilket kräver att 
de monteras i samma vinkel på Solliden. Ett snitt av total solinstrålning per månad på en yta 
som är sydvänd och vinklad 30 grader mot solen i Sverige fördelar sig enligt tabell 856. I 
uträkningen förutsätts att andelen solinstrålning över året är lika stor för 30 grader som 45 
grader. Hela sydsidan av taket täcks av solceller och ytan uppgår till 50,2 (13,2*3,8) kvm.  
 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot. 
Solinstrålning 
(%) 

1,7 4,0 8,6 11,6 13,8 15,4 14,3 12,5 9,4 5,5 2,2 1,0 100 

Elproduktion 
(kWh) 

99 233 501 675 804 897 833 728 547 320 128 58 5823 

 

                                                 
55 Solar AB (2010) 
56 Högskolan i Halmstad (2010) 
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Tabell 9. Sammanställning av producerad och använd el 
 

En summering av elanvändningen per månad och hur mycket el som produceras från vind- 
och solkraft samt om ett överskott eller underskott sker redovisas i tabell 9. Summeringen 
gjordes för att kunna beräkna hur mycket energi som måste lagras för systemlösning 2. 
 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot. 
Elproduktion 
vind (kWh) 

366 183 208 264 264 208 120 183 264 296 264 406 3026 

Elproduktion 
sol (kWh) 

99 233 501 675 804 897 833 728 547 320 128 58 5823 

Elanvändning 
(kWh) 

966 809 722 555 461 418 406 408 444 573 781 831 7375 

Överskott(+)/ 
Underskott(-) 

-
501 

-
393 

-  
13 

+ 
384 

+ 
607 

+ 
687 

+ 
547 

+ 
503 

+ 
367 

+ 
43 

-
389 

-
367 

+ 
1474 

 
Vätgas & bränsleceller 
För att kunna klara energiunderskottet under vinterhalvåret måste energiöverskottet under 
sommarhalvåret lagras. Energilagringen kommer att ske genom vätgas. Totalt måste 1 662 
kWh energi lagras vilket är möjligt på grund av att energiöverskottet från sommarmånaderna 
är totalt 3 138 kWh. När energi ska lagras som vätgas sker förluster. Vid elektrolysen d.v.s. 
när vattnet som tillförs ska spjälkas upp i vätgas och syre förloras 30-40 %57 av energin. Vid 
komprimeringen (ca 200 bar) av vätgasen förloras ytterliggare 5-10 %58. Bränslecellen 
beräknas ha en energiförlust på 10 %, under förutsättning att värmen tas till vara. 
Växelriktaren beräknas dock ha en energiförlust på 0 %, eftersom förlusterna övergår till 
värme i huset.  
 
Totala överskottet är 3 138 kWh, för att få reda på hur mycket energi som kan tillgodogöras 
från systemet och då lagras multipliceras överskottet med energiförlusterna enligt nedan: 

9,0925,065,03138 ×××  
 
3.3.2.2 Primärenergi 
Då följande alternativ endast består av flödande resurser såsom solenergi och vindkraft sätts 
primärenergianvändningen till 0 kWh/år. 
 
3.3.2.3 Miljöbedömning 
En miljöbedömning för detta alternativ har ej gjorts, eftersom detta alternativ saknar 
miljöindata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Vätgas Sverige (2010) 
58 Vätgas Sverige (2010) 
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Tabell 10. Fasta kostnader för systemlösning 2 
 

Tabell 11. Rörliga kostnader för systemlösning 2 
 

3.3.2.4 Ekonomi (LCC) 
 
 
Artikel: Pris: Underhåll/år: Livslängd: 
Vindkraftverk 45kW 243 000:-

*** 
Summa utgår 
pga. brist på 

underlag 

25 år 

Solceller** inkl. växelriktare, monteringssats, 
kablar59 

350 000:- - 25+ år 

Elektrolysör 5 kW60 600 000:- - 12,5 år 
Avjonisering av vatten61 25 000:- - 12,5 år 
Bränslecell 2kW62 (1st) 480 000:- - 25 år (i 

arbete 
20 000h)* 

Växelriktare63 20 000:- - 12,5 år 
Givare, ledningar, kompressor, vätgaslager 6,5m3 

64 
300 000:- - 25 år 

ComfortZone CE50- 5 + 6 kW, Högeffektiv 
frånluftspump med ackumulatortank65 

74 500:- 500:- 25 år 

F-ventilationssystem66 10 000:- - 25 år 
Vattenburet värmesystem67 40 000:- - 25+ år 
*Används bränslecellen konstant klarar den drift i 
2,3 år. Körs den 50 % som förutsätts i det här 
fallet räcker den 4,6 år och då behövs 6 st 
bränsleceller. 
**Bidrag från staten ej medräknat 
***((30 hus * 3 026kWh)/10 087)= 9 
vindkraftverk. ((9 vindkraftverk * 810 000)/30)= 
243 000:- 

   

 
 
Typ av energi: Förbrukning 

kWh/år: 
Fast kostnad/kWh (inkl. moms & 
skatter): 

El 0 1,038:-68 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Solar AB (2010) 
60 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus 
61 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus 
62 Cellkraft (2010) 
63 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus 
64 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus 
65 Usv (2010) 
66 Installationskostnader (2009) 
67 Installationskostnader (2009) 
68 Karlstad energi 3 (2010) 
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3.3.3 Systemlösning alternativ 3 
Systemlösning 3 är ett system med fjärrvärme till varmvatten och som tillskott i ett FTX-
system. Vid en systemlösning som denna köps endast den energi som används direkt från 
leverantören.  
 
Karlstad energi som äger fjärrvärmenätet i Karlstad kommer att börja sälja in i området norra 
Stodene under 2010 och planerar en utbyggnad under 2011-2012 under förutsättning att 
intresset är tillräckligt stort69.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.1 Energianvändning 
För att kunna beräkna följande alternativ i energiberäkningsmodellen EBM måste 
nedanstående värde anges i programmet (övriga indata är angivna sedan tidigare): 
Ventilationssystem: FTX, 48,5 l/s 
 
Vid beräkning av en energibalans framkommer följande: 
Total energianvändning: Hushållsel, 3 000kWh/år + fjärrvärme, 5 444kWh/år + fastighetsel, 
1 300kWh/år 
Specifik energianvändning: (fjärrvärme, 5 444kWh/år + fastighetsel, 1 300kWh/år)/golvarea 
Atemp, 138,6kvm 
 
3.3.3.2 Primärenergi 
Uppvärmningsbehovet tillgodoses av fjärrvärme via ett tillskott i FTX-systemet samt 
uppvärmning av tappvarmvatten genom en ackumulatortank.  
Värmebehovet 5 444 kWh/år kommer från energibalansen för systemlösning 3. 
 
De bränslen som används i fjärrvärmeverket Heden i Karlstad är följande: trädbränslen 58,1 
%, avfall 29,1 %, bioolja 6,9 %, olja 5,5 % samt övrigt 0,4 %70. Värden för totalverkningsgrad 
                                                 
69 Martin Rosén, säljare fjärrvärme, Karlstad energi 
70 Karlstad energi (2010) 

Figur 3. Fjärrvärme når huset via fjärrvärmenätet. 
Fjärrvärmen värmer upp ackumulatortanken (Ack-tank). 
Vatten värms upp genom slinga i ack-tank och kan sedan tas 
ut som tappvarmvatten (VV). FTX-systemet återvinner 
värmen i frånluften och tillför denna återvunna energi till 
tilluften i ventilationssystemet. Vid behov ges ett tillskott av 
värme till FTX-systemet via ack-tanken.  
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Tabell 12. Fasta kostnader för systemlösning 3 
 

Tabell 13. Rörliga kostnader för systemlösning 3 
 

alternativt verkningsgrad för utvinning, förädling, omvandling och distribution fanns ej 
tillgängliga för alternativet på Heden71, istället valdes ett medelvärde mellan högsta och lägsta 
alternativet för primärenergi.  
 
Fjärrvärme – specificerad, nordisk elmix (högsta) 

68,0

5444

99,088,078,0

5444
5 →

××
=Q  

Fjärrvärme – biobränsle, kraftvärme (lägsta) 

42,1

5444

99,088,07,196,0

5444
5 →

×××
=Q  

Ett medelvärde av ovanstående alternativ räknades ut.  
 
3.3.3.3 Miljöbedömning 
Följande indata krävs för att göra en miljöbedömning på systemlösning 3, 
Distributionsverkningsgrad: 0,88, värdet används vid beräkning av primärenergi för 
fjärrvärme. 
Produktionsslag: Avfall kraftvärmeverk 29,1 %, Biobränsle kraftvärmeverk 58,1 %, Olja 
kraftvärmeverk 5,5 %, Tallbeckolja värmeverk 6,9 % samt Spillvärme 0,4 %. 
Värmebehov: 5 444 kWh/år 
 
3.3.3.4 Ekonomi (LCC) 
 
 
Artikel: Pris: Underhåll/år: Livslängd: 
Anslutningspris för grundinstallation72 55 000:- - - 
Fjärrvärmeundercentral inkl. reglercentral 37 500:- - 25+ år 
Ackumulatortank inkl. tvv-slinga 500 l73 17 000:- - 25 år 
FTX-system*74 35 000:- 500:- 25 år 
Vattenburet värmesystem*75 40 000:- - 25+ år 
*Då prisuppgift på FTX-system med fjärrvärme som tillskottsvärme inte kunde hittas valdes 
istället ett vattenburet system för värmedistribution i prisuppgiften. 
 
 
Typ av energi: Förbrukning 

kWh/år: 
Fast kostnad/kWh (inkl. moms & 
skatter): 

El 4 300 1,038:-76 
Fjärrvärme 5 444 0,865:-77 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Persson, A. et al (2005). Allt eller inget – Systemgränser för byggnaders uppvärmning. 
72 Karlstad energi 2 (2010) 
73 Installationskostnader (2009) 
74 Installationskostnader (2009) 
75 Installationskostnader (2009) 
76 Karlstad energi 3 (2010) 
77 Karlstad energi 4 (2010) 
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3.3.4 Systemlösning alternativ S 
Systemlösning S är ett system med frånluftsvärmepump. Det är ett alternativ som valts att 
testas och jämföras mot de andra systemlösningarna. Systemlösning S är idag en vanlig 
lösning i svenska bostäder och är därför intressant att jämföra med dem som kan vara 
framtidens systemlösningar. En frånluftsvärmepump tar upp värme i frånluften och avger den 
till tappvarmvatten och uppvärmning av bostaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4.1 Energianvändning 
För att kunna beräkna följande alternativ i energiberäkningsmodellen EBM måste 
nedanstående värden anges i programmet (övriga indata är angivna sedan tidigare): 
Maxeffekt värmepump: 5 000 W 
Årsmedel COP: 2,8 
Ventilationssystem: F, 48,5 l/s 
 
Vid beräkning av en energibalans framkommer följande: 
Total energianvändning: Total köpt el, 6 725kWh/år + fastighetsel, 650kWh/år 
Specifik energianvändning: (värmepump+elpatron, 3 725kWh/år + fastighetsel, 
650kWh/år)/golvarea Atemp, 138,6kvm 
 
3.3.4.2 Primärenergi 
Frånluftsvärmepumpen står både för uppvärmning av hus och tappvarmvatten. 
Värmebehovet 10 426 kWh/år kommer från energibalansen för systemlösning S. 
 
Värmepump – marginal kort sikt 

09,1

10426

5,392,04,085,0

10426
5 →

×××
=Q  

 
3.3.4.3 Miljöbedömning 
Följande indata krävs för att göra en miljöbedömning på systemlösning S, 
Val el-perspektiv: Marginalproduktion väljs, eftersom det är denna elproduktion som måste 
användas för att möta ett ökat energibehov78. 
                                                 
78 Effektiv 3 (2008) 

Figur 4. Frånluftsvärmepumpen (VP) är värmekälla och den 
återvinner värme från frånluften som sedan värmer upp 
vatten till tappvarmvatten (VV) och värmebäraren till 
radiatorn. AC = el. 
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Tabell 14. Fasta kostnader för systemlösning S 
 

Tabell 15. Rörliga kostnader för systemlösning S 
 

Distributionsverkningsgrad: 0,92 
SPFva: 2,8 
Värmebehov: 10 426 kWh/år 
 
3.3.4.4 Ekonomi (LCC) 
 
 
Artikel: Pris: Underhåll/år: Livslängd: 
ComfortZone CE50- 5 + 6 kW, Högeffektiv 
frånluftspump med ackumulatortank79  

74 500:- 500:- 25 år 

F-ventilationssystem80 10 000:- - 25 år 
Vattenburet värmesystem81 40 000:- - 25+ år 
 
 
Typ av energi: Förbrukning 

kWh/år: 
Fast kostnad/kWh (inkl. moms & 
skatter): 

El 7 375 1,038:-82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Usv (2010) 
80 Installationskostnader (2009) 
81 Installationskostnader (2009) 
82 Karlstad energi 3 (2010) 
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Figur 5. Total mängd köpt el (inklusive hushållsel och fastighetsel) över året för de fyra 
olika systemlösningarna i huset 

Figur 6. Specifik energianvändning per år och kvm för de fyra systemlösningarna 

4 Resultat  
Resultatet för de olika systemlösningarna kommer att redovisas i form av diagram. 
Systemlösning 1: Biobränsle i form av pelletskamin samt solvärme i form av solfångare. I 
systemet ingår även ett FTX-ventilationssystem. 
Systemlösning 2: Vätgas och bränsleceller med lokal försörjningsbas bestående av vindkraft 
och solceller. Värmekälla bestående av frånluftsvärmepump. 
Systemlösning 3: Fjärrvärme till varmvatten och som tillskott via ett värmebatteri i ett FTX-
system. 
Systemlösning S: Frånluftsvärmepump. 
 
Energianvändning 
 
 

 
Figur 5 visar att systemlösning 1 och 3 har en total mängd köpt el på 4 300kWh/år. 
Systemlösning 2 har en total mängd köpt el på 0kWh/år. Systemlösning S har en total mängd 
köpt el på 7 375kWh/år. 
 
 

 
Figur 6 visar att systemlösning 1 har en specifik energianvändning på 37,2kWh/år, kvm. 
Systemlösning 2 och S har en specifik energianvändning på 31,6kWh/år, kvm. Systemlösning 
3 har en specifik energianvändning på 48,7kWh/år, kvm. 
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Figur 7. Total energianvändning/år (hushållsel, fastighetsel, tappvarmvatten och värme)  
för de fyra systemlösningarna 
 

Figur 8. Primärenergianvändning per år för de fyra systemlösningarna. Värdena är 
avrundade till närmsta hundratal 
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Figur 7 visar att systemlösning 1 har en total energianvändning på 8 151kWh/år. 
Systemlösning 2 och S har en total energianvändning på 7 375kWh/år. Systemlösning 3 har 
en total energianvändning på 9 744kWh/år. 
 
Primärenergi 
 
 

 
Figur 8 visar att systemlösning 1 har en primärenergianvändning på 4 500kWh/år. 
Systemlösning 2 har en primärenergianvändning på 0kWh/år. Systemlösning 3 har en 
primärenergianvändning på 5 900kWh/år. Systemlösning S har en primärenergianvändning på 
9 600kWh/år. 
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Figur 9. De fyra systemlösningarnas bidrag till växthuseffekten per år 

Figur 10. De fyra systemlösningarnas bidrag till försurning per år 

Miljöbedömning 
 

 
Figur 9 visar att systemlösning 1:s bidrag till växthuseffekten är 0,06 ton CO2-
ekvivalenter/år. Systemlösning 2:s bidrag till växthuseffekten är 0 ton CO2-ekvivalenter/år. 
Systemlösning 3:s bidrag till växthuseffekten är 0,22 ton CO2-ekvivalenter/år. Systemlösning 
S:s bidrag till växthuseffekten är 2,53 ton CO2-ekvivalenter/år. 
 
 

 
Figur 10 visar att systemlösning 1:s bidrag till försurning är 57 mol H+/år. Systemlösning 2:s 
bidrag till försurning är 0 mol H+/år. Systemlösning 3:s bidrag till försurning är 83 mol 
H+/år. Systemlösning S:s bidrag till försurning är 79 mol H+/år. 
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Figur 11. De fyra systemlösningarnas bidrag till övergödning per år 
 

Figur 12. De fyra systemlösningarnas bidrag till marknära ozon, NOx per år 

 
Figur 11 visar att systemlösning 1:s bidrag till övergödning är 10 kg O2-ekvivalenter/år. 
Systemlösning 2:s bidrag till övergödning är 0 kg O2-ekvivalenter/år. Systemlösning 3:s 
bidrag till övergödning är 13 kg O2-ekvivalenter/år. Systemlösning S:s bidrag till 
övergödning är 11 kg O2-ekvivalenter/år. 
 
 

 
Figur 12 visar att systemlösning 1:s bidrag till marknära ozon, NOx är 1,65 kg NOx/år. 
Systemlösning 2:s bidrag till marknära ozon, NOx är 0 kg NOx/år. Systemlösning 3:s bidrag 
till marknära ozon, NOx är 1,98 kg NOx/år. Systemlösning S:s bidrag till marknära ozon, 
NOx är 1,77 kg NOx/år. 
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Figur 13. De fyra systemlösningarnas bidrag till marknära ozon, flyktiga kolväten per år 
 

Figur 14. De fyra systemlösningarnas bidrag till partiklar per år 

 
 

 
Figur 13 visar att systemlösning 1:s bidrag till marknära ozon, flyktiga kolväten är 7,19 kg 
eten-ekvivalenter/år. Systemlösning 2:s bidrag till marknära ozon, flyktiga kolväten är 0 kg 
eten-ekvivalenter/år. Systemlösning 3 och S:s bidrag till marknära ozon, flyktiga kolväten är 
0,05 kg eten-ekvivalenter/år. 
 
 

 
Figur 14 visar att systemlösning 1:s bidrag till partiklar är 394 gram/år. Systemlösning 2:s 
bidrag till partiklar är 0 gram/år. Systemlösning 3:s bidrag till partiklar är 119 gram/år. 
Systemlösning S:s bidrag till partiklar är 566 gram/år. 
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Figur 15. Totalkostnaden på en 25-års period för de fyra systemlösningarna 

Figur 16. Förändrade förutsättningar för ett hus byggt i Karlstad efter passivhusstandard ger 
följande skillnad i värmebehov per år 
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Figur 15 visar att systemlösning 1:s totalkostnad är 356 963:- på en 25-års period. 
Systemlösning 2:s totalkostnad är 5 187 500:- på en 25-års period. Systemlösning 3:s 
totalkostnad är 427 501:- på en 25-års period. Systemlösning S:s totalkostnad är 329 388:- på 
en 25-års period. 
 
Förändring av huset i Karlstad 
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Figur 16 visar skillnaden mellan värmebehovet för huset i Karlstad innan och efter förändrade 
förutsättningar för huset byggt efter passivhusstandard. Värmebehovet låg innan ändringar på 
4 835kWh/år och efter ändringar på 5 444kWh/år. 
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5 Diskussion 
Resultatdiskussion 
Energianvändning 
Köpt el, totalt 
Elens pris har utstått en kraftig prisutveckling på upp till 200 % under de senaste 17 åren och 
sannolikheten är stor att elen i fortsättningen kommer att öka i pris. En fortsatt prisökning gör 
att ett hus som är beroende av köpt el blir mer och mer oekonomiskt i framtiden framförallt i 
de fall huset värms upp av direkt-el. Om all el som produceras i Sverige i framtiden endast 
kommer ifrån förnyelsebar energi såsom sol- och vindkraft och om vi inte behöver importera 
någon el från andra länder skulle ett hus som värms upp av direkt-el kunna vara ett alternativ 
för framtiden under förutsättning att elpriset inte stiger mer. Systemlösning 1 & 3 består av 
endast hushålls- och fastighetsel. Systemlösning S har ett stort elberoende, eftersom elen även 
står för tappvarmvattensuppvärmning och värme till huset. Systemlösning 2 behöver inte köpa 
el överhuvudtaget, eftersom all elproduktionen sker på tomten via sol- och vindkraft vilket 
även gör alternativet opåverkat av stigande elpriser som det exempelvis blev vintern 2009-
2010. 
 
Specifik energianvändning 
Idag finns det krav från Boverket för specifik energianvändning för en bostad. Dessa krav ser 
olika ut i olika klimatzoner. Solliden som ligger i Karlstad tillhör zon 2 och får ha en maximal 
specifik energianvändning vid elvärme på 75 kWh/kvm, år. Uppgår den installerade 
eleffekten till mer än 10W/kvm för uppvärmning så klassas bostaden som eluppvärmd. 
Gränsen för övriga uppvärmningssystem är maximalt 130 kWh/kvm, år. Kraven som 
Boverket ställer med sina byggregler (BBR) är idag endast maximala krav för specifik 
energianvändning och är förhållandevis relativt höga. Tekniskt sätt är det möjligt att bygga 
betydligt energisnålare vilket ofta inte är fallet på grund av att det kostar mer i byggskedet. 
Kraven som BBR ställer idag är inte vägledande för ett framtida klimatsmart samhälle. Detta 
är något som jag tror och hoppas kommer att ändras inom en snar framtid då ett klimatsmart 
samhälle är framtiden.  
 
Systemlösning 1 & 3 hör till ej eluppvärmda bostäder och de har en specifik 
energianvändning på 37,2 och 48,7 kWh/kvm, år vilket både klarar BBR:s krav och kravet för 
att klassas som ett passivhus alternativt håller en passivhusstandard när det gäller specifik 
energianvändning. Systemlösning 2 & S är båda eluppvärmda och de har en specifik 
energianvändning på 31,6 kWh/kvm, år. De klarar BBR:s krav för specifik energianvändning 
och även kravet för att klassas som ett passivhus alternativt håller en passivhusstandard när 
det gäller specifik energianvändning 
 
Total energianvändning 
I bakgrunden nämndes att ett genomsnittshus på 149 kvm i Sverige (år 2008) har en total 
energianvändning på 23 980kWh/år. Total energianvändning på de systemlösningar som tas 
upp och beräknas i det här arbetet har en total energianvändning på mellan 7 375 och 9 744 
kWh/år vilket är betydligt lägre än genomsnittshuset. Detta kan vid en eventuell försäljning 
öka värdet på huset. Anledningen till att den totala energianvändningen kan bli så mycket 
lägre beror till stor del på ett energisnålt klimatskal som håller passivhusstandard samt för 
systemlösning 2 och S att frånluftsvärmepumpen hämtar ”gratisenergi” i luften. Även 
systemlösning 1 kan tillgodose sig energi tack vare solfångare. Systemlösning 3 kan inte 
tillgodose sig någon ”gratisenergi” och har därför en högre total energianvändning. 
Gratisenergin är dock inte med i beräkningarna, hade jag räknat med denna ”gratisenergi” 
hade total energianvändning för systemlösning 1, 2 och S varit högre. Genom att bedöma 
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skillnaden för total energianvändning mellan genomsnittshuset och det energisnåla huset med 
de fyra olika systemlösningarna förstår man att det är viktigt att bygga energisnålt och jag tror 
och hoppas att det kommer hårdare krav för energianvändning från Boverket de kommande 
åren för att minska energianvändningen och även få ner energikostnaderna.  
 
Primärenergi 
Primärenergianvändningen avslöjar hur mycket energi det går åt för att producera en viss 
energimängd och denna energimängd skiljer sig mellan de olika alternativen. Systemlösning 2 
består endast av flödande resurser vilket betyder att det inte går åt någon energi att skapa 
denna. Systemlösning 1, förutom fastighets- och hushållsel, består av förnyelsebar energi och 
systemlösning 3 består till större delen av förnyelsebar energi beroende på var fjärrvärmen 
kommer ifrån vilket har betydelse för resultaten. Om exempelvis fjärrvärmeverket Heden i 
Karlstad (som vid en utbyggnad av fjärrvärmenätet blir fjärrvärmeleverantör till Solliden) 
endast använder spillvärme från bruket på Skoghall och bränner flis, blir 
primärenergianvändningen betydligt lägre än om de bara skulle elda exempelvis olja. Mest 
primärenergi går det åt för systemlösning S som idag är ett vanligt alternativ i de svenska 
bostäderna. Systemlösning S består av kolkondensproducerad el vilket ger ett 
koldioxidtillskott i atmosfären. Detta är inte framtidens energi då den inte är miljövänlig, men 
denna energi behövs för att täcka upp energibehovet under vinterhalvåret. Är inte elen 
miljövänlig så är den inget alternativ för framtiden.  
 
Miljöbedömning 
De fyra olika systemlösningarna som har tagits upp i rapporten påverkar miljön på olika sätt. 
En systemlösning vars energi har en låg negativ påverkan på miljön, det vill säga låga värden 
i miljöbedömningens olika miljöeffekter, kan anses vara framtidens energi.  
 
Växthuseffekt  
Systemlösning 1 består endast av biobränsle vilket inte ger ett tillskott av koldioxid i kolets 
naturliga kretslopp. Systemlösning 3 kan bestå till stora eller små delar av förnyelsebart 
bränsle, beroende på vad som förbränns i kraftvärmeverket. För systemlösning S består 
använd el av marginalproduktion vilket är den el som eventuellt är tvungen att importeras från 
exempelvis Polen under den kallare perioden av året. Denna elproduktion är ingen energi för 
framtiden och bör därför inte användas, men den behövs för att täcka upp behovet under de 
kallaste månaderna. Om all el i framtiden bara produceras av förnyelsebar energi och ingen 
”smutsig” el importeras från andra länder kommer systemlösning S att vara ett bättre 
alternativ än vad det är idag, eftersom denna el är mycket bättre för miljön. Systemlösning 2 
påverkar inte växthuseffekten på grund av att all energi kommer från sol- och vindkraft vilket 
inte ger något tillskott av växthusgasen koldioxid. 
 
Försurning  
Försurning av mark och vatten är ett av Sveriges största miljöproblem idag och därav är det 
extra viktigt med en minimal försurningspåverkan för att systemlösningen ska vara ett 
framtida alternativ. Systemlösning 3 och S står för en förhållandevis lika stor påverkan på 
försurningen, medan systemlösning 1 står för ca 30 % mindre utsläpp. Resultatet visar att 
systemlösning 2 inte har någon påverkan på försurningen.  
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Övergödning  
Systemlösning 1, 3 och S står ungefär för lika stort bidrag till övergödningen till skillnad mot 
systemlösning 2 som inte har någon påverkan alls på övergödningen, eftersom all el 
produceras av förnyelsebara energikällor på tomten. 
 
Bildning av marknära ozon; NOx samt flyktiga kolväten 
Den andel kväveoxider som påverkar det marknära ozonet är förhållandevis lika för 
systemlösning 1, 3 och S. De flyktiga kolväten som påverkar det marknära ozonet är stort för 
systemlösning 1 till skillnad mot systemlösning 3 och S. De flyktiga kolväten som påverkar 
det marknära ozonet är hälsoskadliga och passar inte bra i ett tätbebyggt område som Solliden 
där många barnfamiljer väntas bo och där även förbränningen av bränslet sker. Systemlösning 
2 påverkar inte det marknära ozonet överhuvudtaget. 
 
Utsläpp av partiklar  
De olika alternativen har olika stor påverkan med partiklar. Systemlösning S står för störst 
påverkan, men där kan dock många partiklar filtreras bort till skillnad för systemlösning 1 där 
samtliga partiklar kommer ut i omgivningen som i det här fallet är ett bostadsområde vilket 
inte är bra för människor och djur som bor där. Systemlösning 3 står för ca 1/5 del av 
systemlösning S utsläpp och även här kan stor del av partiklarna filtreras bort vid 
förbränningen. Systemlösning 2 har ingen påverkan på miljön med partiklar. 
 
Miljöbedömningen är något som jag tycker är väldigt viktigt både idag och för framtiden. Att 
välja en systemlösning med låg miljöpåverkan och som består av förnyelsebar energi är ett 
bättre alternativ för framtiden, eftersom det inte försämrar miljön genom miljöfarliga utsläpp.  
 
Ekonomi (LCC) 
Systemlösning 1 är den näst mest ekonomiska systemlösningen av de fyra alternativen. Idag 
består biobränslet som i det här fallet är pellets av restprodukter från industrin, men en dag 
kommer behovet till en gräns då det kanske måste huggas ner skog för att klara behovet. Det 
är svårt att veta hur prisbilden kommer att se ut då. Det kan även bli skillnad på priset om en 
större mängd hushåll byter energislag från olja till pellets. Då minskar de höga 
skatteintäkterna på olja vilket på sikt kan generera till en högre skatt på pellets. 
 
Resultatet visar att systemlösning 2 är tolv till sexton gånger dyrare än de övriga alternativen, 
eftersom att bränslecellen har ett mycket högt pris och relativt kort livslängd. Systemets 
elproduktion består av sol- och vindkraft. För vindkraftens del framkommer det av 
uträkningarna att platsen inte är optimal för vindkraft. Vindkraftverken får endast ut 10 % av 
sin maximala produktion. Hade vindkraftverken stått närmre Vänern där det blåser mer hade 
resultatet sett annorlunda ut och det hade räckt med färre vindkraftverk vilket hade resulterat i 
en billigare systemlösning. För solkraftens del hade det vart mer ekonomiskt om det gick att 
sälja delar av överproduktionen till kraftnätet som är möjligt i andra länder. I exempelvis 
Tyskland får man upptill 5 SEK83 betalt för varje solcellsproducerad kWh som säljs till 
kraftnätet. I Sverige kanske vi får se mer av detta i framtiden? Det är även möjligt att söka 
statligt stöd för solceller vilket inte är bortdraget från kostnaden i beräkningsfallet. Systemet 
består även av en bränslecell som står för elförsörjningen när det varken blåser eller solen 
skiner. Priset på denna bränslecell var för tre år sedan ca 2 miljoner84 och idag (juni 2010) 
kostar samma bränslecell 480 000:-85 vilket är ett prisras på mer än 75 %. Även om 
                                                 
83 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus. Högskolan i Halmstad 
84 Lundgren, V. (2007) Framtidens hus. Högskolan i Halmstad 
85 Cellkraft (2010) 



 32 

alternativet har ett högt pris idag kanske det ser annorlunda ut om bara några år? Då har 
kanske bränslecellen både en längre drifttid och ett lägre pris på grund av en större 
efterfrågan? Detta skulle ekonomiskt sett göra systemlösning 2 till ett bättre alternativ än vad 
det är idag.  
Systemlösning 3 är alternativet med fjärrvärme. En nackdel med detta alternativ är att den 
som använder sig utav systemlösningen binder upp sig och blir beroende av fjärrvärmenätet. I 
fjärrvärmenätet är det sedan nätägaren som sätter priserna. Det går inte att påverka kostnaden 
på fler sätt än spara in på varmvatten och värme. Det är dock tekniskt möjligt att flera 
leverantörer ansluter sig till fjärrvärmenätet idag och då kan konsumenten själv välja 
leverantör vilket kan resultera i att priserna sänks. Detta kan göra alternativet ekonomiskt 
attraktivare i framtiden. 
 
Systemlösning S är alternativet med frånluftsvärmepump som har tagits med i arbetet på 
grund av att denna systemlösning idag är relativt vanlig vid ombyggnation och nybyggnation. 
För det här alternativt precis som i systemlösning 3 binder konsumenten upp sig till nätet och 
blir väldigt beroende av priset, dock kan konsumenten i det här fallet välja leverantör. 
Totaltkostnaden för det här alternativet är idag det billigaste av de fyra systemlösningarna på 
en 25-års period. Det är ändå svårt att uppskatta framtida energiprisökningar och när 
beroendet av el är stort som för systemlösning S kommer elprisökningar att märkas på el-
fakturorna.  
 
Vid beräkning av kostnaderna för de olika systemlösningarna har fokus inte lagts på att hitta 
den billigaste produkten i varje specifikt fall. Det kan därför vara möjligt att det finns billigare 
produkter på marknaden vilket kan göra systemlösningen billigare.  
 
Förändring av huset i Karlstad 
Efter förändrade förutsättningar för huset byggt efter passivhusstandarden höjdes 
värmebehovet vilket innebär att huset behöver tillföras mer energi än tidigare. För husägaren 
medför detta att det går åt mer energi för att hålla önskad temperatur inomhus vilket bidrar till 
högre driftkostnader för huset. Anledningen till att huset förbrukar mer energi efter 
förändringarna beror på att förutsättningarna har ändrats vilket till stor del beror på att huset 
har dimensionerats för 4 personer istället för 2,5 person som tidigare. Det medför ökad el- och 
varmvattenförbrukning. Huset har heller inte solfångare på grund av att det inte ingår i 
samtliga systemlösningar med energi. Hade huset inte byggts tätare och med fönster med 
lägre u-värden hade värmebehovet efter förändringen varit ännu högre. 
 
Klimatskalet 
I framtiden kommer förhoppningsvis inte bostäderna stå för lika stor del av landets totala 
energianvändning som den gör idag. I ett flertal länder kommer eventuellt 
passivhusstandarden att bli ett minimikrav att bygga efter de kommande åren. Vid byggande 
efter passivhusstandarden förbrukar bostaden mindre energi för uppvärmning. Det är upp till 
Boverket att avgöra om denna standard även kommer att bli ett krav i Sverige de närmsta 
åren. 
 
Under inläsningen av bakgrunden uppmärksammades att passivhus alternativt 
passivhusstandarden är framtiden. Dock har det under arbetets gång noterats att nollenergihus 
samt plusenergihus både har byggts utomlands och i Sverige. Dessa två former av energisnåla 
hus förbrukar lika mycket energi som de producerar samt producerar mer än vad de gör av 
med. En sådan standard är egentligen ännu bättre för framtiden. För att dessa former av 
energisnåla hus ska bli standard pratas det nog om en framtid som ligger längre bort än vad 
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det här arbetet tar upp. För att det ska vara tekniskt möjligt att producera mer energi än vad 
bostaden gör av med krävs det rätt förutsättningar så som ett energisnålt klimatskal och ett 
varmt och soligt klimat.  
 
Framtidens energi 
Under inläsningen av bakgrunden studerades ett flertal rapporter. Flera av dessa påpekade att 
det är de förnyelsebara energikällorna och som även har låg miljöpåverkan som kommer att 
gälla i framtiden. Exempel på förnyelsebara energikällor används i systemlösning 1 och 2. 
Även systemlösning 3 och S använder sig av förnyelsebara energikällor under förutsättning 
att fjärrvärmen och elen kommer från förnyelsebar energi. De systemlösningar som valts kan 
alltså anses vara framtidens systemlösningar med energi. 
 
Energin kanske i framtiden produceras nästintill gratis utan några bieffekter alls vilket inte 
längre gör det lönsamt att tilläggsisolera eller bygga enligt passivhusstandarden. Det är heller 
inte många som säger att just det här alternativet är framtiden eller att det här är inte 
framtiden. Meningarna går med andra ord isär vilket kanske beror på att vi inte är där ännu? 
Generellt sett tros de koldioxidneutrala alternativen bli allt vanligare de kommande åren, men 
det går ändå inte att slå fast att det blir så. 
 
I andra delar av världen används idag andra former av energilösningar. I till exempel 
Nevadaöknen används solfångare för att lagra värme i ett säsongsvärmelager. Detta används 
även för bostäder i Sverige, fast inte i samma utsträckning. Jag anser att lösningar som det 
satsas på i andra länder och som uppvisar ett bra resultat även borde satsas på här i Sverige. 
Fungerar det i andra länder skulle det även till viss del kunna fungera här. Om ett lands 
energilösningar uppvisar goda resultat där kan det bli vår framtid om vi bara vågar satsa och 
ta efter det. Dock kanske vi inte kan använda det i samma grad på Solliden som i 
Nevadaöknen, då det skulle behöva anpassas för ett annat klimat. Jag anser att denna lösning, 
tillsammans med andra, ändå bör övervägas som ett alternativ vid byggnation i Sverige idag 
och i framtiden. 
 
Metoddiskussion 
Metoden som har använts under arbetets gång har fungerat bra. Det har dock varit svårt att 
undersöka vad som är framtidens energisystemlösningar för bostäder, men vald metod har 
ändå gett en inblick i vad som kan vara framtidens systemlösningar med energi till följd av 
energi- och primärenergianvändning, hur miljön påverkas samt ekonomi. När det gäller 
framtidens hus har detta inte undersökts i genomförandet, utan vid inläsningen av bakgrunden 
antogs det att framtidens hus är enligt passivhusstandarden, dels mycket efter att det antas bli 
en standard i Europa och för att hus byggda efter denna standard är mer energisnåla. Metoden 
som har använts har ändå kommit fram till vad som var målet med arbetet: ”att ge Skanska 
förslag på hur de på Solliden kan bygga energisnåla hus samt ge alternativ till 
systemlösningar med förnyelsebar energi och låg miljöpåverkan”. 
 
Begreppet framtid har varit svårt att definiera och arbeta med under uppsatsens gång då 
framtid kan betyda så mycket. För vissa kanske framtid är 1 dag framåt medan den för andra 
är all oändlighet. Jag valde att avgränsa framtid att gälla de 25 kommande åren då jag gör 
antagandet att världen kommer att se ungefär likadan ut om 25 år. Så kanske inte fallet är om 
50-100 år eller ännu längre fram. Jag valde att inte göra avgränsningen kortare än 25 år då jag 
ville att systemlösningarna ska fungera i relativt många år. Detta begrepp går att diskutera 
fram och tillbaka i all oändlighet, så jag tvingades att sätta vad jag tyckte var en rimlig gräns 
och inte spekulera i alla möjliga scenarier som kan tänkas uppstå i framtiden. Hade jag inte 
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valt att använda mig av ett framtidsperspektiv hade det på ett sätt vart lättare att skriva detta 
arbete. Dock vill jag genom arbetet att byggsektorn ska tänka på framtiden och inte bygga 
efter tidigare principer och använda vanliga energilösningar, utan öppna upp sig för nya idéer, 
principer och kunskaper.  
 
Under arbetets gång har det även uppmärksammats att det var svårare än tänkt att förbättra ett 
hus byggt efter passivhusstandard. Dels kan detta bero på att ett hus byggt efter 
passivhusstandard redan från början håller en hög standard när det gäller lufttäthet, 
byggnadsdelar och byggtekniska lösningar. Det kostar även pengar att förbättra de olika 
delarna. Det har inte lagts något fokus på att undersöka vad de olika delarna kostar att byta ut 
etc. Fokus har snarare lagts på att undersöka vad de olika förbättringarna ger för besparingar 
när det gäller energi samt vilken typ av systemlösning som kan vara passande till det 
förbättrade huset.  
 
Beräkningsprogrammet som valdes är en energiberäkningsmodell i Excel som framtogs av 
läraren Jens Beiron för en delkurs i kursen ”Hållbart byggande” vid Karlstads Universitet. 
Programmet skapades för att ge en fingervisning av hur en justering av olika värden påverkar 
en energibalans för ett inmatat hus. Detta program kan även användas för de beräkningar som 
gjorts i det här arbetet, eftersom även det är en energibalans samt att kunskaperna för detta 
program är fullt tillräckliga. Dock finns det en del parametrar som programmet inte beräknar 
på grund av att det inte är anpassat till vad det har använts till. Exempelvis har huset i Falun 
räknats om enligt Karlstads klimatdata vilket innebär att huset som i Falun förbrukar 
9 000kWh/år i Karlstads klimat skulle ha förbrukat mindre på grund av klimatskillnaden, 
vilket har tagits med i beräkningen. Programmet räknar ej med molnighet, utan att solen 
ligger på huset när den väl skiner under dagens timmar. Programmet räknar även per timma 
medan andra program räknar per minut. Men eftersom programmet ändå klarar vad det är till 
för och är tillräckligt tillförlitligt har det använts till större delen av beräkningarna i det här 
arbetet. Om ett annat mer komplicerat program hade använts hade kanske resultatet vart mer 
tillförlitligt.  
 
Tre stycken energisystemlösningar valdes ut efter läsning och tolkning av tidigare forskning 
inom området. Dock har endast svenska rapporter studerats vilket avgränsar stor del av allt 
material som finns tillgängligt.  
 
Ett annat alternativ hade kunnat vara att ta fram den bästa systemlösningen, men då hade 
syftet med arbetet varit annorlunda. Förslag till fortsatt forskning kan vara att noggrannare 
undersöka systemlösning 2 med exempelvis dess driftsäkerhet, funktion och pris. Det hade 
även varit intressant att bygga fyra stycken hus av framtaget klimatskal och framtagna 
systemlösningar med energi och jämfört verkliga data från utsläpp, kostnader och 
energiförbrukningar mot de framräknade data som finns i det här arbetet. En annan intressant 
undersökning vore att om 25 år testa om de systemlösningar med framtidens energi som jag 
har kommit fram till idag fortfarande är ett alternativ eller om det då finns andra 
förutsättningar och alternativ.  
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6 Slutsats  
Under inläsningen av bakgrunden var det ett flertal rapporter som påvisade att det är de 
systemlösningar som består av förnyelsebar energi och som har låg miljöpåverkan som är 
framtiden. Vi måste bygga mycket energisnålare än vad som görs idag, för att både hålla 
energikostnaderna nere samt spara på miljön. Det är något som är fullt möjligt, men det görs 
ändå inte, eftersom dagens byggregler och krav inte kräver detta.  
 
Målet med arbetet var att ge Skanska förslag på hur de kan bygga energisnåla hus samt ge 
alternativ på systemlösningar med förnyelsebar energi och som har låg miljöpåverkan. 
Skanska kommer genom detta arbete få tre förslag på systemlösningar som skulle kunna passa 
på Solliden. 
 
Mitt resultat visar att alla de framtagna systemlösningarna med förnyelsebar energi och som 
har låg miljöpåverkan passar på Solliden, beroende på vilka kriterier som efterfrågas. Vill 
Skanska bygga miljövänligt, ha en låg energianvändning samt en låg primärenergianvändning 
är systemlösning 2 ett lämpligt val. Vill Skanska istället bygga ekonomiskt är systemlösning S 
ett bra val.  
 
Slutligen vill jag påpeka att det aldrig går att veta vad som egentligen är framtidens 
systemlösningar med energi då ingen kan veta hur framtiden kommer att se ut eller vilka 
förutsättningar som kommer att finnas då. Jag hoppas dock att med mitt arbete öppna upp 
byggsektorns vilja att bygga energisnålt samt sträva efter en systemlösning med förnyelsebar 
energi och som har en låg miljöpåverkan. En systemlösning med förnyelsebar energi samt ett 
hus byggt efter passivhusstandard eller bättre är framtiden för Skanska. 
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  B1.1 

Bilaga 1: Referensobjektets yta per bostad 

Det inringade området är 3,91 ha stort 
Det innehåller 49 hus 
De minsta (bostads)husen upptar 107 m2 på marken, vinkelhusen 173 m2 
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Bilaga 2: Fasad- och planritning 
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Bilaga 3: Bild på energiberäkningsprogrammet EBM 
 
 


