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Definitioner 

 

COP   -   Coefficient of performance eller värmefaktor, helt enkelt hur mycket värme 

man får ut i relation till energi som sätts in i till exempel en värmepump. 

 

SCOP   -   Seasonal coefficient of performance samma som COP men medeltalet på ett 

helt år. 

 

Verkningsgrad   -   Förhållandet mellan den energi man sätter in och, den användbara 

energin man får ut. 

 

Värmepump   -   En kompressor åstadkommer tryckskillnader i en vätska som turvis 

förångas och kondenseras vilket överför värmen från en plats till en annan. 

 

Värmeväxlare   -   Överför värme från den utgående luften till den ingående. 

 

Överföringsavgift   -   Den avgift ägaren av elnätet tar för att överföra el. 

 

Energiavgift   -   Den avgift energibolaget tar för köp av energi. 

 

Kolväte   -   Kemisk förening av kol och väte. 
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1 INLEDNING 

Objektet för denna rapport gäller ett småhus i Ingå där det skall utredas vilka energibe-

sparingsåtgärder som är de mest lämpliga ur en ekonomisk och praktisk synvinkel för de 

personer som bor där. Huset är uppvärmt med direktverkande el och målet är att sänka 

energikonsumtionen på ett sätt som samtidigt är ekonomiskt lönsamt ur en investerings-

synvinkel i relation till energibesparing. Arbetet inleds med en allmän del där alla de olika 

kategorier som kunde tänkas ha en betydelse för energibesparing i byggnader tas upp. 

Dessa innefattar saker som värmeproduktion i småskaligt syfte i form av biobränslen, 

fossila bränslen, värmepumpar och solfångare. Dessa i sin tur delas upp i underkapitel 

som behandlar varianter i samma kategori. Även en kortare del som behandlar elprodukt-

ion i mindre sammanhang behandlas. Solceller blir en allt vanligare syn på småhus tak, 

medan bränsleceller är en mer icke konventionell form av elproduktion i små samman-

hang men kan komma att ha en större betydelse i framtiden om priset går ner. En viktig 

aspekt att spara energi i byggnader är energianvändning som tas upp i kapitlet ”Energi-

besparing i fastigheter” där saker som ventilation, bruksvatten, energimärkning och be-

lysning behandlas. En av de största energiförbrukarna i småhus och byggnader i allmän-

het är ventilationen och värmeåtervinningen så därför läggs en större tyngdpunkt på detta 

än de övriga kategorierna i kapitlet. Efter att ha gett en inblick i själva ämnet, behandlas 

själva objektet Anebyhus där en energikartläggning görs på hela huset, belysning, hus-

hållsmaskiner, hemelektronik, isolering, ventilation samt uppvärmningssätt. En detalje-

rad förteckning över ingångsvärden som använts i simuleringen kan hittas i bilagorna som 

innefattar byggnadsmaterial, belysning, ventilationsaggregatets luftflöden samt kon-

struktions och fasadritningar. Till sist görs en simulering i energisimuleringsprogrammet 

IDA-ICE för att framställa en realistisk modell som motsvarar den verkliga energiför-

brukningen baserat på husets el fakturor. I detta kapitel resoneras även fram vilka energi-

lösningar som anses logiska för detta specifika fall att utreda, och sedan sammanställs 

alla de olika lösningarna separat och tillsammans. 
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2 ENERGISYSTEM I FASTIGHETER 

 

I detta sammanhang, när det talas om energisystem, syftar det på uppvärmning av en fas-

tighet, eller småskalig elproduktion i en fastighet. Visserligen kan denna klassifikation 

anses vara en aning ospecifik då man kan värma ett hus med el direkt, eller omvandla 

värme till el med en turbin. Indelningen sker då på basen av det ursprungliga formatet, 

till exempel en pelletspanna producerar i första hand värme, medan en solcell i första 

hand producerar el. I detta arbete fokuseras det närmast på energilösningar i enskilda fas-

tigheter, därför kommer bara energisystem som är lämpade för dessa sammanhang att tas 

upp. 

 

2.1 Värme 

 

I det här avsnittet kommer de energisystem som huvudsakligen producerar värme att tas 

upp. Dessa inkluderar koncept såsom förbränning, solens värme, och tillvaratagande av 

den lagrade solvärmen i jorden, luften, berg och sjöar med hjälp av värmepumpar. 

 

2.2 Förbränning av biobränslen 

 

Med biobränsle brukar man tala om omvandling av biomassa som avger energi oftast i 

form av förbränning, där resursen förnyas konstant genom fotosyntes. (Svenningson & 

Egnéus, 2018) tanken är att användningen av biobränslen hålls koldioxidneutral eftersom 

det bildas ny biomassa efter avverkning som håller koldioxidutsläppen i balans.  

Biobränslen har mycket gemensamt med de fossila bränslena, det är i båda fallen frågan 

om ett kolbaserat bränsle men fossila bränslen har varit utanför naturens kretslopp en 

längre tid och frigör därmed mer koldioxid än vad som finns i kretslopp. (Neova, 2018) 

Definitionen av vad som är ett biobränsle skiljer sig åt i världen, till exempel anser man i 

Sverige att torv är ett biobränsle men det gör man inte internationellt. (Svenningson & 

Egnéus, 2018) Till kategorin biobränslen hör ved, briketter, pellets flis, träpulver, träkol. 
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Dessa kan sedan omvandlas till andra format såsom metanol, etanol, biodiesel, biogas, 

syntes gas eller etanol, för användning till en rad olika syften som involverar annat än 

uppvärmning såsom framdrivning av ett fordon till exempel. (Svenningsson, 2018) 

Biobränslen minskar även ett lands behov av importerad energi, då en stor del av biomas-

san kan komma från den egna skogen eller dylikt. (Neova, 2018) Den vanligaste typen av 

biobränsle är dock trädbränslen, mer specifikt rester i samband med avverkning av skog. 

Den enklaste och vanligaste tillämpningen av biobränslen är uppvärmning lokalt i ett hus 

och i ett fjärrvärmenät, men även elproduktion. (Svenningson & Egnéus, 2018) 

 

2.2.1 Biobränslen för fastigheter 

 

De olika typerna av biobränslen som används vid värmeproduktion i fjärrvärmenät kan 

även skalas ner till användning i fastigheter, till exempel i olika värmepannor, kaminer 

och spisar. I en fastighet kan man även använda sig av samma typ av vattenburet system 

som används i fjärrvärmenätet, men i mindre skala, och även magasinera värmen i så 

kallade ackumulatortankar, som i princip bara är stora behållare fyllda med vatten. Om 

det är frågan om ett litet utrymme kan man även använda sig av bara en kamin som värmer 

just det utrymmet utan något system för att sprida värmen i resten av huset. Detta kan 

vara en bra lösning i ett eluppvärmt hus där kaminen kan minska lasten på eluppvärm-

ningen och därmed minska kostnaderna. Det finns även ett mellanting mellan fjärrvärme 

och egen lokal uppvärmning kallad närvärme, där en anläggning är kopplad till ett par 

bostäder så att alla kan utnyttja samma system. (Svebio, 2018) 
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Figur 1. Pellets (GEMCO ENERGY, 2018) 

 

 

Figur 2. Ved (Rolfsbild.se, 2018) 

 

Figur 3. Flis (Tp.dk, 2018) 
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Pellets 

 

Pellets är ett trädbränsle som tillverkas av hoppressade sågspån med ett förhållandevis 

högt energiinnehåll då man jämför med till exempel ved eller flis. Detta innebär lättare 

transport och förvaring då pellets erbjuder en högre värmeenhet per volym i ett lätt han-

terbart konsistent format. Pellets tillverkas av rester från skogsbruket på samma sätt som 

flis. I en fastighet kan man använda sig av pelletskaminer eller pelletspannor. Pelletska-

miner lämpar sig för mindre utrymmen där man behöver värma upp en mindre yta, och 

lämpar sig bra för el uppvärmda hus där man vill ha ett enkelt system för att minska 

toppeffekten på vintern. Det finns även vattenmantlade kaminer som går att koppla till ett 

vattenburet system för radiatoruppvärmning och bruksvatten. Pelletspannor kan användas 

i större fastigheter där man behöver en stor effekt, och har ofta ett eget förråd av pellets 

som inte behöver fyllas på hela tiden, dessa påminner mycket om traditionella oljepannor 

i sin operation, där den stora skillnaden är bränslet som används. 

 

Ved och flis 

 

Ved och flis är en av de äldsta formerna av uppvärmning som används av mänskligheten. 

En nackdel med dessa trädbränslen är att de kan innehålla oönskade saker såsom fukt,  

och är inte en standardiserad produkt då den kommer direkt från naturen utan någon för-

ädling, det kan dock vara praktiskt och ekonomiskt om man råkar ha tillgång till dessa 

från egen avverkning av skog. Man kan förbränna ved i en vedpanna och värma upp ett 

utrymme Direktverkande eller precis som tidigare nämnda pelletskaminer koppla upp 

dessa mot vattenburna system om pannan är vattenmantlad. I regel används dock ved inte 

i några större anläggningar då det inte är speciellt praktiskt i dessa sammanhang, i detta 

fall använder man sig av flis som likt pellets kan skalas upp lätt till större effektbehov och 

till flera byggnader. (Energikontor Sydost, 2018, s. 4) 

 

Förbränning av fossila bränslen 

 

Fossila bränslen innehåller till stor del samma grundämnen som biobränslen, dvs de är 

båda kolbaserade bränslen, och härstammar från organismer. Den stora skillnaden är att 

fossila bränslen kommer från arter som existerat för miljoner år sedan och inte mera ingår 
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i det naturliga kretsloppet. Därmed frigörs ett överskott av koldioxid när dessa förbränns. 

Olika fossila bränslen avger olika mängder koldioxid i förhållande till erhållen energi, till 

exempel ger kol mera utsläpp än bensin och diesel vid förbränning. Till fossila bränslen 

hör bland annat naturgas, skiffergas, kol samt olja. (Naturvårdsverket, 2018)  

 

2.2.2 Fossila bränslen för fastigheter 

 

Den typen av fossila bränslen man hittar i fastigheter är oftast för uppvärmning i form av 

en oljepanna eller för matlagning i form av en gasspis. 

 

 

 

 

Figur 4. Oljepanna princip (Energimyndigheten, 2018) 
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Figur 5. Gasspis. (a5.images.reviewed.com, 2018) 

 

Oljepanna 

 

De komponenter som hittas i en oljepanna är en panna samt en oljebrännare. Ett tillbehör 

kan även vara elmotstånd i vattenburna system, där man även kan värma vattnet med el, 

ifall olja inte finns att tillgå. Påfyllning av olja sker med en tankbil genom ett rör till 

oljetanken. Livslängden på en oljepanna anses vara upp till 30 år, och den kräver också 

underhåll och service såsom sotning och besiktning av pannan. Ett uppvärmningssystem 

med en oljepanna kan lätt bytas ut till en annan uppvärmningsform. Om systemet är vat-

tenburet, kan man byta ut pannan, eller bara brännaren för en annan bränsletyp. Fördelen 

med olja är att den har ett högt energiinnehåll och lätt att fylla på, nackdelen är oförut-

sägbara priser i framtiden och miljöpåverkan. (Boverket, 2018) 

 

Gasspis/panna 

 

En gasspis kan använda sig av syntesgas (som är en blandning mellan kolmonoxid och 

vätgas), naturgas, propan, butan, eller gasol. Före dessa bränslen blev vanliga fanns det 

även köksspisar som använda sig av kol eller ved som bränsle. Fördelen med gasspisar 

framom de äldre bränsletyperna var att man lätt kunde förse spisarna med bränsle genom 
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rör till hushållen, vilket med en utbyggd infrastruktur vilket eliminerar behovet att trans-

portera bränslet för hand eller med fordon.  

Problemen med gasspisar är att de är brandfarliga och förstås använder sig av fossila 

bränslen som tillför koldioxid i atmosfären. Naturgas till exempel innehåller dock mindre 

koldioxid per energienhet än andra former av fossila bränslen. (Energimyndigheten, 

2017) 

 

2.2.3 Värmepumpar 

 

Värmepumpar anses vara en förnybar energikälla, då det i princip är lagrad solenergi från 

berg, luft och vatten som tas tillvara. Fördelar med värmepumpar är att de är driftsäkra 

och lättskötta, de kan dock kosta mycket och innebära mera arbete vid installation än 

andra energiformer men det betalar ofta tillbaka sig i längden. Fördel gentemot elupp-

värmning är en mera stabil driftkostnad då den inte är lika påverkad av det varierande 

elpriset. Andelen el som behövs för att driva en värmepump beror på hur stora tempera-

turskillnaderna är mellan inomhus och utomhustemperatur. Har man jordvärme eller 

bergvärme är COP värdet mer eller mindre konstant eftersom temperaturen i marken är 

relativt konstant vilket ger en utdelning på omkring 1 del elenergi in och 4 delar värmee-

nergi ut. Talar man om en luftvärmepump är skillnaderna mycket större, till exempel om 

temperaturen närmar sig -20 befinner sig COP värdet omkring 1 vilket innebär att värme-

pumpen inte fungerar effektivare än en konventionell direktverkande el som har en verk-

ningsgrad på 100% eller 1 del elenergi in och 1 del värmeenergi ut. Dock redan vid några 

plus grader är utdelningen mycket högre. En värmepump kan även användas för kylning 

genom att vända på processen och hämta ut värmen från huset istället för utifrån in. 

(Svenska kyl & värmepumpföreningen, 2018) 

 

 

Funktionsprincip 
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Figur 6. Kylkrets (Thermia, 2018) 

 

Den viktigaste komponenten i en värmepump är kylkretsen. Det här kan vara ett borrhål 

eller en slinga nedgrävd precis under jorden, eller direkt från uteluften. En stor fördel med 

detta system, och det som gör det energisnålt är att den kan utvinna värmen från en ute-

temperatur som är mycket kallare än den önskade temperaturen på antingen inomhusluf-

ten eller bruksvattnet. Teknologin bakom detta är densamma som man hittar i ett kylskåp, 

en kompressor som skapar tryckskillnader vilket får en så kallad köldbärarvätska att tur-

vist förångas och kondenseras vilket överför värmen från en plats till en annan. Den energi 

en värmepump främst förbrukar konsumeras av kompressorer och pumpar som är till för 

att cirkulera vätskan genom kollektorslinga. Bilden ovan beskriver kylkretsens funktion: 

Först cirkuleras en vätska genom en kollektorslinga, som hämtar värmen ur de tidigare 

nämnda medium, sedan överförs värmen från slingan till ett köldmedium som förångas. 

En kompressor får sedan denna ånga att öka i temperatur genom att öka trycket på ångan. 

Härifrån överförs sedan värmen genom ytterligare en värmeväxlare till husets egna vär-

mesystem och då sjunker temperaturen på ångan så det blir en vätska igen och genom en 

ventil sänks även trycket så att temperaturen på vätskan sjunker ytterligare, och därefter 

upprepas processen. (Thermia, 2018)  
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Figur 7. Luft/luft värmepump (Billigare-el.se, 2018) Figur 8. Luft/vatten värmepump (Baxi.se, 2018) 

 

 

Figur 9. Frånluftvärmepump (Static1.squarespace.com, 2018) Figur 10. Bergvärmepump (Thermia, 2018) 

  

Figur 11. Jordvärmepump (Thermia, 2018) Figur 12. Sjövärmepump (Thermia, 2018) 

 



 

19 

 

Luftvärmepumpar 

 

Det finns många olika varianter av luftvärmepumpar: luft/luft, luft/vatten samt frånlufts-

värmepumpar. Gemensamt för dem alla är konceptet att utvinna värme eller kyla ur en 

utomhustemperatur. (Thermia, 2018) 

 

Luft/luft-värmepump 

 

En luft/luftvärmepump erbjuder en enklare installation än bergvärme eller jordvärme, till 

exempel om det inte finns möjlighet att borra eller gräva. Värmepumpen har en utomhus-

del med en kompressor som utvinner värmen eller kylan som finns i utomhusluften, och 

sprider sedan värmen inomhus med hjälp av en fläkt som finns på insidan, detta kan också 

användas för att kyla på varma dagar.  

Detta är dock inte ett heltäckande uppvärmningssystem då det är ganska kallt stora delar 

av året. Ett användningsområde kan var till exempel ett eluppvärmt hus som saknar det 

vattenburna systemet som behövs för andra former av värmepumpslösningar. (Thermia, 

2018) 

 

Luft/vatten-värmepump 

 

Det här konceptet bygger på en slang med en så kallad köldbärarvätska som värms upp 

av utomhusluften. Därefter pumpas den uppvärmda vätskan vidare till inomhusdelen där 

värmen från vätskan tas upp och förs vidare till husets egna uppvärmningssystem genom 

en värmeväxlare. (Thermia, 2018) 

 

Frånluftsvärmepump 

 

I det här fallet tas värmen som finns i ventilationssystemet tillvara, mera specifikt den luft 

som skall ut ur ventilationssystemet.  Detta är en billig och enkel lösning som ofta lever-

eras som en “paketlösning” där både ventilation och värmepump ingår. (VillaVarm, 

2018) 

 

Bergvärmepump 
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Då man använder sig av en bergvärmepump så tar man precis som namnet säger tillvara 

värmen som finns lagrad i berggrunden. Man börjar med att borra ett hål på 100 - 200 

meter, därefter sänks en slang ner i hålet med en cirkulerande vätska som cirkulerar mel-

lan borrhålet och huset, alltså kall vätska pumpas ner i borrhålet. Vätskan värms upp av 

bergets värme, pumpas upp till huset där värmen utvinns och därefter pumpas den kalla 

vätskan tillbaka i borrhålet och processen upprepas(VillaVarm, 2018). Fördelen med 

bergvärme är att den ger ett högt utbyte av värmeenergi i förhållanden till den energi man 

sätter in. Temperaturen som hämtas ur berggrunden är relativt konstant året om oberoende 

av väderförhållanden. Nackdelen är att en bergvärmepump kräver ett större arbete och 

initial kostnad vid installation i förhållanden än andra värmepumps lösningar. Det krävs 

även oftast tillstånd för att borra (Thermia, 2018) 

 

Jordvärme 

 

Jordvärme påminner till en stor del om bergvärme till funktion och princip, men istället 

för att borra djupt gräver man ner en vätskefylld slinga på ca 1 meters djup i marken. Hur 

lång denna slinga är beror på husets uppvärmningsbehov, sedan förs den uppvärmda väts-

kan in i huset där en värmepump utvinner värmen, och den kalla vätskan pumpas ut till-

baka där den värms upp på nytt av markens värme. Värmen som produceras är jämn och 

påverkas inte av utetemperaturen då temperaturen i marken hålls jämn året om. (Thermia, 

2018) Nackdelar är att likt borrande kan det krävas tillstånd att gräva ner kollektorslingan, 

det är även utrymmeskrävande då slingan kräver en stor yta. Det är även likt bergvärme 

en dyr initial kostnad att installera jordvärme. (Thermia, 2018) 

 

Sjövärme 

 

Sjövärme, likt bergvärme och jordvärme bygger på samma princip: en kollektorslinga 

som värms upp i något medium, i detta fall ligger kollektorslingan på sjöns botten. Likt 

jordvärme beror slingans längd på uppvärmningsbehovet. Slingan hålls på plats av tyng-

der.  

Därmed värms slingan upp av värmen som finns på sjöns botten, hämtas upp till bostaden 

där värmen utvinns och kall vätska förs tillbaka och processen upprepas. Denna uppvärm-

ningslösning kräver ju förstås att man bor på ett område som har en tillräckligt stor sjö på 
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tomten och är en kostsam investeringen, men värmen man får ut mot energin man sätter 

in är jämförbar med vad man får ut av ett jordvärme eller bergvärmesystem. (Thermia, 

2018) 

 

2.2.4 Solvärme 

 

Figur 13. Solfångare vätskeburen (Ultraenergi.se, 2018) Figur 14. Solfångare luftburen (Lapinakkumaailma.fi, 2018) 

 

I det här stycket behandlas energiformer där man tar värmeenergi tillvara från solens strå-

lar, det finns en rad olika metoder att göra detta, i större anläggningar kan man fokusera 

solens ljus på ett kärl med flytande salt som kokar, bildar ånga och därmed driver en 

turbin för produktion av elenergi. I mindre sammanhang som ett småhus driver man dock 

inga turbiner och använder istället värmen direkt för uppvärmning. (Solportalen, 2018) 

 

Solfångare: vätskeburen 

 

En solfångare skiljer sig från en solcell genom att den tar tillvara solens värmeenergi till 

skillnad från en solcell som tar tillvara solens energi som elektricitet. Först absorberas 

värmen i solens strålar av en svart eller mörk yta. Inne i själva solpanelen finns sedan en 

vätska som är kopplad till rör som för vätskan vidare till husets uppvärmningssystem. Det 

kan vara till exempel en ackumulatortank som värms upp av andra värmesystem såsom 
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värmepumpar eller pelletspannor. Då överförs värmen genom en kopparslinga, och när 

värmen avgetts, kommer den kalla vätskan tillbaka till solpanelen där den värms upp på 

nytt. En solfångare kräver vanligen ett vattenburet system, och är kanske inte det bästa 

alternativet för ett eluppvärmt hus. (Ultra Energi, 2010) 

 

Solfångare: luftburen 

 

I detta fall används inget vätskeburet medium för att förmedla värmen från solens strålar, 

istället blåser en fläkt den varma luften direkt in i det önskade utrymmet. En luftburen 

solfångare är också en form av ventilation då man får in frisk luft. Detta är en enkel kon-

struktion man till och med kan bygga själv som inte kräver många komponenter och den 

enda komponenten som kräver energi är själva fläkten. (Solportalen, 2018) 

 

2.3 Elkraft 

 

I det här avsnittet behandlas energiformer där man producerar el Direktverkande eller 

indirekt, antingen direkt genom sol, vind, vatten, bränsleceller eller genom att producera 

ånga genom förbränning som driver en turbin. 

 

2.3.1 Solceller 

 

Figur 15. Solcell funktion (Kitagawaseiki.co.jp, 2018) 
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En solcell består av kisel dopat med en rad olika ämnen som förändrar lednings egen-

skaperna i de olika skikten i solcellen. Det översta skiktet kallat n-kisel skall ha en negativ 

laddning, och skiktet kallat p-kisel skall ha en positiv laddning. Överst på cellen finns ett 

slags nät som ljuspartiklar passerar igenom till kisel skikten och underst finns ett heltäck-

ande metallskikt som leder bort laddningar. I en solcell omvandlas fotonerna eller ljuspar-

tiklarna från solljuset till elektrisk energi. Detta koncept producerar inte så mycket el i 

dagens kiselsolceller då endast 10 - 20% (teoretiska verkningsgraden är 29,4 % för en 

kiselcell) av solljuset omvandlas till elenergi, detta på grund av att kiselbaserade solceller 

bara kan utnyttja en del av fotonerna i solstrålningen. (Siden, 2015, ss. 55-72) Solstrål-

ningens effekt anses vara i genomsnitt 1366 W/m2 på avståndet mellan jordens atmosfär 

och solen, men jorden atmosfär reducerar den mängd energi som når markytan till ca 

1000 W/m2. Detta i sin tur varierar mycket beroende på årstid, geografi och väder. (SMHI, 

2017) Idag finns det två relativt allmänna solcellstyper. Monokristallina har en perfekt 

symmetrisk kiselatomstruktur och ger en hög verkningsgrad och Poly-kristallina där, ki-

selatomstrukturen är asymmetriska och verkningsgraden låg. Strömmen man får ut ur en 

solcell är likström, och man behöver en inverter för att omvandla likströmmen till växel-

ström. Nackdelar med solceller och alla former av energi där man använder solens ljus 

direkt är att när solen inte lyser får man ingen energi, detta leder till att man kanske måste 

komplettera sitt system med energilagring som i sin tur bidrar till kostnaden av systemet, 

man kan dock använda elnätet som ett slags energi-lager där man matar ut överskottet av 

energi till andra konsumenter.  

Solceller har fördelen gentemot mer storskalig elproduktion att den kan installeras på för-

brukningsplats och därmed minskas överföringsförlusterna som uppstår då elen måste 

transporteras långa avstånd över ledningar. Detta är ju förstås även en fördel på ställen 

där elnät saknas eller inte är tillförlitligt. Ett sjunkande pris på solceller har även lett till 

ökad lönsamhet trots låg verkningsgrad. (Siden, 2015, ss. 55-72) 
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Figur 16. Solenergikalkylator 

 

För att få en korrekt uppfattning om hur mycket solenergi som går att ta tillvara på platsen man 

befinner sig på kan man använda sig av verktyget ovan. Detta anger hur mycket solstrålning 

som når marken efter att det passerat jordens atmosfär och hur mycket av detta som går att ta 

tillvara i en solcell med en typisk verkningsgrad (Pvwatts, 2018). 
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2.3.2 Bränsleceller 

 

 

Figur 17. Bränslecell funktionsprincip (Chalmers, 2018) 

 

 

Bränslecellen uppfanns 1839 av William Grove, en engelsk vetenskapsman. Första prak-

tiska tillämpningen av bränsleceller skedde vid USA:s rymdprogram under Apollo expe-

ditionerna till månen, denna använde sig av väte och syre och skapade restprodukten vat-

ten som lär ska ha bidragit till dricksvatten under färden. Bränslecellen påminner mycket 

om ett batteri i principen att kemisk energi omvandlas till el och värme. Skillnaden är att 

i ett batteri är det elektroder som står för energin och tar slut när elektronerna gått från 

anod till katod, men i en bränslecell tillför man istället energibäraren vätgas utifrån. Som 

restprodukt återstår endast vatten efter att energin frigjorts från processen. Vätgas kan 

tillverkas med en rad olika processer, genom förgasning av kol, ångreformering av natur-

gas, och elektrolys för att nämna några. (Siden, 2015, ss. 223-226) Man kan även använda 

sig av kolväten såsom metan och andra flytande kolbaserade bränslen, men detta kräver 

ofta ett extra steg i bränslecellen som separerar kolet från vätet. Det finns även bränsle-

celler som använder sig av metanol direkt (Direct Methanol Fuel Cell) men dessa har inte 

så hög verkningsgrad. (FuelCellToday, 2018) 

 



 

26 

 

3 ENERGIBESPARING I FASTIGHETER 

I det här avsnittet kommer olika energibesparingsåtgärder tas upp, alltså hur man kan 

minska elförbrukning samt värmeförbrukning med åtgärder som involverar VVS.  

Mera specifikt: ventilation, värmeväxlare, bruksvatten och byggnadstekniska åtgärder 

såsom isolering och fönster med en låg värmegenomgångskoefficient och att minska el-

förbrukningen med energieffektiva hushållsmaskiner och belysning. 

 

 

3.1 Ventilation 

 

Det finns olika typer av ventilation: självdragsventilation ett slags passivt system där man 

inte använder sig av fläktar och värmeväxlare och mekanisk ventilation som behöver ett 

aktivt system där det krävs just fläktar, värmeväxlare och andra eldrivna system.  

(Bokalder, 1981, s. 105) 
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Figur 18. Självdragsventilation (Svensk ventilation, 2018) 

 

Figur 19. Maskinell ventilation med värmeväxlare (Svensk ventilation, 2018) 

 

 

Ventilationen i sin helhet är en av de största orsakerna till värmeförluster i fastigheter. 

Därför lönar det sig att man bygger huset så det förekommer så lite oönskat drag som 

möjligt genom att täta fönster, dörrar och tak ordentligt. Dimensionerande ventilation  där 

man använder ventilation bara då det behövs, till exempel att man reglerar luftflödet och 
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uppvärmning av tilluft efter antalet människor som förekommer i utrymmet och enligt 

vissa tider på veckan då ventilationen kör ner är även bidragande till energibesparingar. 

 

Självdragsventilation 

 

Detta system använder sig av principen att varm luft stiger uppåt och därmed skapas ett 

undertryck då den försvinner och då dras frisk luft in genom springor i huset. Detta är en 

relativt billig och enkel lösning på ventilation i ett hus och kräver ingen ström eftersom 

det inte finns några aktiva komponenter i systemet. Systemet har dock många nackdelar 

i form av att det är svårt att reglera, kan skapa onödigt drag och kan inte återvinna värme. 

Detta system är vanligt i många äldre hushåll. (Boverket, 2014) 

 

Maskinell ventilation 

 

I detta fall är det fläktar som leder in och ut luftströmmarna genom ett ventilationssystem. 

Detta system kan även inkludera en värmeväxlare som värmer upp tilluften och tar tillvara 

värmen från den utgående frånluften. Dessa system kan även behovs styras så att venti-

lationen minskar om huset står tomt. Det finns även system där bara frånluftssidan är 

maskinell och tilluften tas in genom ventiler i väggarna. Man kan då ta tillvara värmen i 

frånluften med en värmepump. (Boverket, 2014) 

 

Kanalsystem 

 

För att minska energiförlusterna i ett kanalsystem för ventilation bör det ha så lite förluster 

som möjligt i form av tryck, värme och luftläckage i rören. Detta kräver då rätt dimens-

ionering samt materialval. Andra variabler som inverkar på dimensionering och materi-

alval är ljudnivå och låg vikt för lättare montering. (Svensk Ventilation, 2018) 
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3.1.1 Värmeväxlare 

 

 

 

Figur 20. Funktionsprincip plattvärmeväxlare (Omvarldsbevakning.byggtjanst.se, 2018) 

 

 

Figur 21. Funktionsprincip roterande värmeväxlare (Svensk ventilation, 2018) 

 

En värmeväxlare har förmågan att återvinna värmen från luften som går ut. Det finns 

olika typer av värmeväxlare med olika verkningsgrad och olika användningsområden. 

 

Plattvärmeväxlare 
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Detta är en värmeväxlare som är en vanlig syn i många småhus. Denna princip bygger på 

att värmen i frånluften överförs till den inkommande tilluften genom att de passerar 

varandra separerade av en tunn aluminiumplåt kallad lamellskiva.  

Dessa har en verkningsgrad mellan 60 – 90 % beroende på varianten där motströmsvär-

meväxlaren är effektivast. (Svensk Ventilation, 2018) Detta beror på att i motströmsvär-

meväxlaren passerar luftströmmarna varandra mellan lamellskivorna en längre sträcka 

och därmed överförs mer värme, i korsströmsvärmeväxlaren är verkningsgraden endast 

60 %. Namnet kommer från att i en motströmsväxlare passerar luftströmmarna i motsatt 

riktning till varandra och i den andra varianten korsströmsvärmeväxlare passerar luften i 

kors. (Kuben Ventilation, 2017) 

 

Roterande värmeväxlare  

 

Precis som namnet avslöjar rör sig detta om ett roterande hjul täckt i en veckad alumini-

umplåt som överför värmen från den utgående frånluften till den inkommande tilluften, 

man kan reglera hur mycket av värmen som överförs med hur snabbt hjulet roterar med 

hjälp av en elmotor och remdrift. Nackdelen med detta system är att en del av förorening-

arna i frånluften kan överföras till den inkommande tilluften, så till exempel i bostäder 

där rökning är tillåtet det inte möjligt att använda sig av den här typen av värmeväxlare. 

Verkningsgraden i en roterande värmeväxlare ligger på omkring 80%, den har även ett 

litet tryckfall och därmed behöver inte fläktarna arbeta lika hårt. (Svensk Ventilation, 

2018) 

3.2 Bruksvatten 

 

När det kommer till besparingar i bruksvatten är det frågan om varmvatten. Här kan man 

minska energianvändningen genom att reducera trycket i vattenledningarna och sänka på 

varmvattentemperaturen, man kan även i teorin ta vara på värmen i avloppsvattnet med 

en värmeväxlare, men detta lönar sig knappast i praktiken. (Bokalder, 1981, s. 107) En 

modern och effektiv varmvattenberedare är även en bidragande faktor till att reducera 
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energikonsumtionen. Dessa kan vara uppvärmda med Direktverkande el via ett el-mot-

stånd, eller via ett fjärrvärmenät eller annat vattenburet system. (Valiant, 2018) 

 

 

3.3 Energimärkning 

 

 

Figur 22. Energimärkning (Energimyndigheten.se, 2018) 

 

Energimärkningen är indelad i färger bokstäver och +. Eftersom alla produkter har olika 

verkningsgrad kan till exempel en produkt ha A+++ som bäst i sin egen klass, medan en 

annan produkt kan ha B+ som bästa klass. Den bästa tänkbara klassen för produkten bru-

kar vara mörkgrön. Då man skaffar hushållsmaskiner eller vitvaror kan man se på ener-

gimärkningen hur bra produkten presterar i sin egen klass då det kommer till energieffek-

tivitet. (Energimyndigheten, 2018) 

 

3.4 Belysning 

 

LED (Light Emitting Diode) 

Dessa energisnåla armaturer förbrukar i medeltal 80% mindre än vad en motsvarande 

traditionell glödlampa skulle göra, det vill säga om ett utrymme tidigare behövde en 80W 

glödlampa kan det ersättas med en 16W LED lampa.  
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Även livslängden är längre på en LED lampa på upp till 25 000 timmar jämfört med 

glödlampans 1000 timmar.  Eftersom värmeförlusterna är så små i LED så genererar en 

LED lampa nästan ingen värme. Detta leder ju förstås till att på vintern då det finns ett 

uppvärmningsbehov så sparar man inte så mycket på att använda LED, om man inte för-

stås räknar med den längre livslängden. (Lampinfo, 2018) 

 

Halogen 

 

Halogenlampan ger ett ljus som påminner mycket om glödlampans i ljustemperatur och 

går att dimma, de innehåller dock inget kvicksilver till skillnad från glödlampan vilket 

gör den till ett miljövänligare alternativ och de har en 30% högre verkningsgrad än glöd-

lampor, livslängden är dock kortare än till exempel LED och lågenergilampor dock längre 

än den traditionella glödlampan. (Lampinfo, 2018) 

 

Lågenergilampor 

 

Så kallade lågenergilampor är lysrörslampor som kommer med samma sockel som glöd-

lampan. I dagens läge ger de ett ljussken relativt nära glödlampans och förbrukar 6 - 10 

gånger mindre energi än föregångaren. Livslängden ligger på 6000 - 10 000 timmar, och 

energiförbrukningen är ca 80% lägre än en traditionell glödlampa. (Lampinfo, 2018) 

 

4 ANEBYHUS 

 

I det här avsnittet presenteras undersökningsobjektet Anebyhus som är lokaliserat på 

Tjudasvägen 39 10270 Barösund. Här behandlas husets specifikationer gällande VVS, 

byggnadsteknik och elanvändning. Efter det kommer huset att modelleras i energisimu-

leringsprogrammet IDA-ICE för att ta reda på hur olika energibesparingsåtgärder inver-

kar på energiförbrukningen. För att detta skall kunna åstadkommas måste först en modell 

framställas som motsvarar husets verkliga energikonsumtion under ett år. Detaljerade 

specifikationer på husets konstruktion kan hittas i bilagorna. Det här huset har låga ge-

nomgångsvärden med 3-glasade fönster och mycket isolering i väggarna.  
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Det finns dock en tillbyggnadsdel som inte är kopplad till marken som man tydligt kan se 

i bilaga 4. Detta medför en högre värmegenomgångskoefficient från grunden i den delen 

av huset. Tillbyggnadsdelen har även ett isoleringsmaterial som skiljer sig från den mer 

konventionella mineralullen man hittar i den ursprungliga delen av huset. Genomgångs-

koefficienten är dock ungefär densamma. Materialen hittas i bilaga 10. 

 

4.1 Värmeväxlare och ventilation 

 

Ventilationsaggregatet är av märket Minivent modell AC-1064-010  (Se bilaga 9)  med 

till och frånluftsventilation. I denna ingår ett värmeåtervinningsaggregat av modell ACF, 

modellen i Anebyhus har dock köks ventilations delen skilt. (Fläktbutiken, 2018, s. 3) 

 

Figur 23. Värmeväxlare Minivent (Flaktbutiken.se, 2018) 
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I ventilationsaggregatet ingår ett elektriskt eftervärmningsbatteri på 1000W, den saknar 

dock ett kylbatteri vilket betyder att vid behov måste kylningen skötas separat. Kylbeho-

vet i huset är dock marginellt, och med olika åtgärder som solskydd klarar ventilations-

systemet av att hålla en temperatur kring 22 grader för det mesta. Ventilationsaggregatet 

har ett reglage för fläktarna med 3 olika lägen, 

    “Liten luftväxling”,   

    “Normal luftväxling” 

    “Maximal luftväxling” 

Inställningen brukar ligga på läget ”normal luftväxling” 

Värmeväxlarens verkningsgrad enligt diagrammet nedan, husets luftflöden kan hittas i 

bilaga 8. Baserat på luftflödena har husets värmeväxlare en temperaturverkningsgrad på 

0.73, men på grund av vissa problem med inomhusluften har värmeåtervinningen varit 

avaktiverad, dvs frånluften har inte passerat tilluften på vägen ut ur huset och därmed inte 

överfört sin värme, så verkningsgraden har i verkligheten legat på 0. Huset fick en till-

byggnadsdel i ett senare skede och därmed stämmer inte ytan i ovanstående tabell som i 

dagens läge ligger på ca 128 m2 (Se bilaga 3), men luftflödena har inte justerats sedan 

dess och har samma inställningar.  

 

 

Figur 24. Minivent verkningsgrad (Flaktbutiken.se, 2018) 
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Hushållsmaskiner, elektronik och uppvärmning 

 

I huset finns det två vedkaminer för uppvärmning, men dessa används mycket sällan och 

har därmed en minimal inverkan på uppvärmningskostnaderna. Utöver det är huset upp-

värmt med elradiatorer i varje rum, utom badrummet som har motståndsslingor i golvet, 

alltså golvvärme. Bruksvattnet värms upp av en eluppvärmd varmvattenberedare. Upp-

värmning och effekt samt andra energiförbrukare kan hittas i bilaga 10. 

 

Isolering och mått 

 

Husets består som tidigare nämnt av en ursprunglig del och en tillbyggnadsdel. Dessa har 

lite olika specifikationer och kan hittas i bilaga 1 (ny del) och bilaga 2 (gammal del). Vad 

som är tillbyggnad och ursprungligt kan man se i bilaga 3. I tabellen i bilaga 11 present-

eras materialen utifrån in. 

 

Redovisning för energikonsumtion 

 

Tabell 1. Energikonsumtion i medeltal 

 

Ur tabellen som skickades av Ekenäs Energi kan man se att förbrukningen i medeltal 

ligger på 25 318,71 kWh per år. Elpriset kan hittas i bilaga 13 och 14 varav energiavgiften 

från Ekenäs energi är 4,12 c/kWh och överföringsavgiften från Caruna 7,13c, sammanlagt 

11,25 c/kWh. 
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4.2 Simuleringar i IDA-ICE 

 

I det här avsnittet görs en energikartläggning av fastigheten i befintligt skick, och därefter 

en kostnadskalkyl på energibesparingsåtgärder. Ingångsvärden kan hittas i bilagorna. 

 

Figur 25. IDA-ICE modell av Anebyhus med tillbyggnadsdel på pålar 

 

Figur 26. IDA-ICE modell av bastubyggnad på pålar 
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4.2.1 Energikartläggning av fastigheten 

 

 

Figur 27. IDA-ICE energikonsumtion i befintligt skick (Anebyhus) 

 

Figur 28. IDA-ICE energikonsumtion bastubyggnad 
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I simuleringen kan man utläsa en total förbrukning på 20 116 kWh för Anebyhus på ett 

år. Det finns dock ytterligare en byggnad som konsumerar energi, som en skild simulering 

gjordes på. Denna byggnads energikonsumtion kommer enbart från elektrisk uppvärm-

ning. Om man adderar 5092 kWh till 20 116 kWh får man 25 208 kWh, vilket liknar 

medeltalet från elräkningen på 25 318 kWh. Man kan även observera från fördelningen 

av energikonsumtion att den största mängden energi förbrukas under vintern, varav upp-

värmning är den största faktorn. Övriga energiförbrukare såsom hushållsapparater, belys-

ning och bruksvatten håller sig relativt konstanta genom hela året. 

 

4.2.2 Val av energilösningar 

 

Som man kan se på simuleringen kommer den största energikonsumtionen från uppvärm-

ningen. Därmed är den mest självklara åtgärden att rengöra värmeväxlarens delar, och    

återaktivera värmeåtervinningen, som ger en betydande inbesparing utan att tillföra extra 

kostnader. När det kommer till värmesystem så förefaller det ologiskt med förbränning 

av t.ex. pellets eller flis, då huset redan har två vedkaminer, och gratis tillgång till ved. 

Eftersom huset är eluppvärmt innebär en ombyggnad av radiatorer och värmeslingor i 

golvet till ett vätskeburet system en omfattande installation. Det mest logiska i detta fall 

är en luftvärmepump eftersom det inte kräver en ombyggnad av uppvärmningssystemet, 

samtidigt som den kan bidra till att kyla huset på sommaren ifall behov uppstår. Då huset 

är eluppvärmt kan solcellers lönsamhet vara värd att reda ut. Solfångare brukar användas 

som ett komplement till något annat uppvärmningssystem och framförallt i ett vattenburet 

system, därför utesluts denna från undersökningen. 
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4.2.3 Kostnadskalkyl och energibesparingsåtgärder. 

Produkt: 
Installations-

kostnad (€) 

Energibesparing per år (kWh) 

(€) 

Återbetalnings-

tid 
 

Ventilationsag-

gregat Minivent 

AC-1064-010 

0 

4830kWh 

-  

543,38 € 

 

Produkt: 
Installations-

kostnad (€) 

Energibesparing per år (kWh) 

(€) 

Återbetalnings-

tid 
 

Luftvärmepump 

MSZ-

LN35VGHZ 

2200 3139 kWh 6,2 år 

 

    353,14 €   

 

Produkt: 
Installations-

kostnad (€) 

Energibesparing per år (kWh) 

(€) 

Återbetalnings-

tid 
 

        

 

Solpanelspaket 

9,72 kWp 
18 877 6813,4 kWh 24,6 år 

 

    766,51 €   

 

Produkt: 
Installations-

kostnad (€) 

Energibesparing per år (kWh) 

(€) 

Energiöverskott 

per år (kWh) (€) 

Återbe-

talnings-

tid 

          

Solpanelspaket 

9,72kWp 
13 333 € 6813,4 kWh 1866,6 kWh 15,7 år 

    766,51 € 80,64 €   

Produkter: 

Kombinerad 

installations-

kostnad € 

Energibesparing per år (kWh) 

(€) 

Återbetalnings-

tid 
 

Solpanelspaket + 

luftvärmepump 

2200 € + 13 

333 € = 
9850kWh 13 år 

 
  15 533 € 1 193,19 €    
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Figur 29. Energibesparing solpanelspaket 

 

Figur 30. Energiförbrukning kontra solel producerad (Pvwatts, 2018) 
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I tabellerna ovan presenteras återbetalningstid, energibesparing och ekonomisk inbespa-

ring med ursprunglig energikonsumtion, gentemot förändringen i energikonsumtionen 

med en ny energibesparingsåtgärd eller energisystem. 

 

Värmeåtervinning återaktiverad 

 

Den första självklara åtgärden är att återaktivera värmeåtervinningen, eftersom det inte 

kostar någonting, och ger en inbesparing på 4830 kWh eller 543€ per år. 

 

Luftvärmepump 

 

En luftvärmepump till skillnad från till exempel jordvärme, har en varierande verknings-

grad beroende på temperaturen, SCOP värdes beräkningar för detta specifika fall kan hitt-

tas i bilaga 11. Priset på 2200 € inkluderar även installation, och offerten kan hittas i 

bilaga 15. Simuleringen i IDA-ICE har gjorts med utgångsläget att ventilationsaggrega-

tets värmeåtervinning är återaktiverad då det är en kostnadsfri åtgärd.  Enligt simuleringen 

i IDA-ICE skulle en luftvärmepump ge en inbesparing på 3139 kWh eller 353 € i året, 

vilket resulterar i en återbetalningstid på 6,2 år. 

 

Solpanelspaket  

 

Med en återbetalningstid på 24,6 år ser inte solceller ut att löna sig. Detta innefattar dock 

en markställning, och dessutom före hushållsavdrag för privatpersoner på 1934 € (Vero, 

2018), man får även ersättning för den elenergi som matas ut i elnätet. Ekenäs Energi 

binder sitt elpris för överskottsenergi till kundens eget elpris, med en 0,2 c/kWh marginal, 

vilket resulterar i sammanlagt 4,32 c/kWh. Caruna tar ingen överföringsavgift av mikro-

producenter av elenergi (se e-postkorrespondens i bilaga 17). Skippar man markställ-

ningen, samt tar med hushållsavdraget och ersättningen för överskottsel så får man en 

annan återbetalningstid på 17,4 år med en årlig besparing på 847 € varav 6813 kWh (767 

€) är el använd av hushållet och 1866,6 kWh (80 €) överskottsel utmatad i elnätet. 
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Kombination av solceller och luftvärmepump ger en besparing på 3139 kWh per år, vilket 

förändrar förhållandet mellan energi som används av hushållet samt överskottet som ma-

tas ut i elnätet. (figur 34) Förändringen är dock minimal och skiljer sig på endast 102,4 

fler kWh utmatade i elnätet. Kombinerar man investeringskostnaderna för en luftvärme-

pump och det subventionerade solpanelspaketet får man en minskning i energikonsumt-

ionen på 9850 kWh per år med 1969 kWh utmatad i elnätet och en sammanlagd inbespa-

ring på 1193,186 € per år. Detta ger en återbetalningstid på 13 år för båda investeringarna 

på tillsammans 15 533 € 

 

Figur 31. Ursprunglig energiförbrukning/efter energibesparingsåtgärder (kWh/år) 

 

Om man kombinerar alla tre energibesparingsåtgärder: värmeåtervinning i ventilationsag-

gregatet, luftvärmepump och solpaneler når man en sammanlagd besparing på hela 

14 680 kWh i året. Det är en massiv inbesparing med tanke på ursprungsförbrukningen 

på 20 116 kWh. Av dessa besparingsåtgärder står solpanelerna för den största och dyraste 

investeringen på 13 333 € med en inbesparing på 6711 kWh per år. Utöver detta matas 

även 1969 kWh ut i elnätet vilket totalt sätt sparar en summa på 840 € per år Detta är ju 

förstås beräknat med en överföringsavgift på max 0,07c/kWh men kommer antagligen att 
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ändra i takt med att mikroproducenternas antal ökar.. På andra plats kommer ventilat-

ionsaggregatets värmeåtervinning som ger en inbesparing på 4830 kWh per år motsva-

rande 543 € och är den mest ekonomiska åtgärden då den inte kostar något. Den tredje 

största besparingsåtgärden kommer i form av en luftvärmepump med en installationskost-

nad på 2200 € och en energibesparing på 3139 kWh eller 353 € per år, sammanlagt 1737 

€ i året. 

 

 

 

Figur 32. Energibesparingsåtgärder andel (€/år) 
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BILAGA 10 

Material och isolering 

Yttervägg (Ursprunglig del) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Trä 0.14 36mm  

Luftspalt 0.11 20mm 

Träfiberskiva 0.14 13mm 

Mineralull 0.037 240mm 

 
Innervägg (Ursprunglig del) 

Material U-värde ( (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Gipsskiva 0.25 13mm 

 

Tak (Ursprunglig del) 

Material U-värde ( (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Plywood 0.14 7.5mm 

Trälist 0.14 20mm 

Mineralull 0.037 340mm 

Luftspalt 0.11 30mm 

Gipsskiva 0.25 9mm 

 
Yttre golv (Ursprunglig del) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Trälist 0.14 20mm 

Mineralull 0.037 215mm 

 
Inre golv (Ursprunglig del) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Spånskiva 0.14 22mm 

 
Grund (100cm) (Ursprunglig del) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Cellplast 0.037 100mm 

Betong 1.7 150mm 
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Cellplast 0.037 100mm 

 
Fönster (Ursprunglig del och ny del) 

Material U-värde (Elitfönster, 2018) Tjocklek 

Glas 0.8 3-glas 

 

Yttervägg (Tillbyggnadsdel) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) (Byggnadsvårdsföreningen, 2018) Tjocklek 

Trä 0.14 22mm 

Luftspalt 0.11 22mm 

Träfiberskiva 0.14 12mm 

Lin  0.039 175mm 

 
Innervägg (Tillbyggnadsdel) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) Tjocklek 

Gipsskiva 0.25 13mm 

 
Tak (Tillbyggnadsdel) 

Material U-värde ( (Energihandbok, 2018) (Byggnadsvårdsföreningen, 2018) Tjocklek 

Träfiberskiva 0.14 12mm 

Lin 0.039 250mm 

Gipsskiva 0.25 13mm 

 
Yttre golv (Tillbyggnadsdel) 

Material U-värde (Energihandbok, 2018) (Byggnadsvårdsföreningen, 2018) Tjocklek 

Träfiberskiva 0.14 12mm 

Lin 0.039 250mm 

Trä 0.14 30mm 

Inre golv (Tillbyggnadsdel) 

Trä 0.14 22mm 

 
Grund (Tillbyggnadsdel) 

Den nya delen av huset är inte kopplad till marken och står på betongblock. 

Husets mått kan hittas från bottenplan ritningen (Bilaga 3)  
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Uppvärmning 

 

Utrymme/syfte Uppvärmningstyp Effekt 

Vardagsrum Elradiator 2x1000W 

Kök Elradiator 1x800W 2x200W 

Farstu Elradiator 1x750W 

Sovrum 1+2+3 Elradiator 3x750W 

Sovrum 4 Elradiator 1x1500W 

Badrum Eluppvärmd golvvärme 1250W 

Bruksvatten Eluppvärmd varmvattenberedare 3000W 

 
 Alla elradiatorer har termostat. 

 
Hushållsmaskiner 

Typ Energiförbrukning  Användningsfrekvens Utrymme 

Tvättmaskin 2000W 5h/vecka Badrum 

Diskmaskin 2000W 7h/vecka Kök 

Kylskåp 150W 24/7 Kök 

Frys 200W 24/7 Kök 

Ugn 1500W 5h/vecka Kök 

Spis 1500W 10h/vecka Kök 

 
Elektronik 

Typ Energiförbrukning Användningsfrekvens Utrymme 

Dator 200W 1h/dag Sovrum 2 

Tv 140W 3h/dag Vardagsrum 

 
Belysning 

Typ Energiförbrukning (medeltal) Användningsfrekvens Utrymme 

Lysrör 1x 30W 30m/vecka Garderob 

LED 7x Lysrör 3x 20W 6h/dag Vardagsrum/kök 

LED 1x Lysrör 1x 18W 3h/dag Badrum 

LED 1x 5W 3h/dag Sovrum 1 

LED 1x 5W 3h/dag Sovrum 2  

LED 1x 5W 3h/dag Sovrum 3 

LED 1x 5W 1h/månad Sovrum 4 
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BILAGA 11 
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BILAGA 12 
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BILAGA 13 
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BILAGA 14 
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BILAGA 15 
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BILAGA 16 
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BILAGA 17 
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BILAGA 18 

 


