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Abstract 

On behalf of the municipality of Kungälv in Sweden, SP Swedish National Testing and 

Research Institute have made an preliminary investigation regarding the possibility to 

establish a new settlement of buildings, Kongahälla,  that inside its boundaries can 

produce equal or more energy than its need. This study is partly financed by Region 

Västra Götaland and the European project Build with CaRe. The result is that it is more or 

less possible depending on how the boundaries are defined. First of all it requires that the 

best available technology is use to minimize the energy needed for the settlement. Well 

insulated and air-tight building envelopes combined with highly efficient heat recovery 

and energy efficient equipment is assumed to be used. Secondly the buildings must be 

designed so that one can optimize the use of solar panels. A combination of photovoltaic 

solar panels and ground source heat pumps is the most viable alternative. Another 

alternative is to exchange some of the photovoltaic panels with  thermal solar and use a 

large underground thermal storage. Excess heat from a shopping mall can then also be 

used. The roof of the shopping mall can also be used for solar panels. If district heating 

can be considered as locally produced energy, combined with photovoltaic solar panels,  

this one of the economically most beneficial solutions. Using the district heating net as a 

storage for thermal solar is however not an economically beneficial solution, due to the at 

the location very low district heating price. One of the economically most important 

issues is the possibility to use the electric grid as a storage for electricity produced by 

photovoltaics.       

 

Key words: Nearly zero energy houses, solar heating, photovoltaic, heat recovery, heat 

pumps, district heating, life cycle costs 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP Technical Research Institute of Sweden 

 

SP Rapport 2010:32 

ISBN 978-91-86319-70-0 

ISSN 0284-5172 

Borås 2010 

 



  5 

   

 

Innehållsförteckning  

Abstract 4 

Innehållsförteckning 5 

Förord  8 

1 Syfte 9 

2 Metodik 10 

3 Bakgrund 11 

3.1 Definitioner av olika lågenergihuskoncept 11 

3.1.1 Aktivhus eller plusenergihus 11 

3.1.2 Nollenergihus 11 

3.1.3 ”Zero Emission Buildings” (Nollutsläppshus) 12 

3.1.4 Lågenergihus, Minienergihus, Minergiehus 12 

3.1.5 Passivhus 13 

3.1.6 Sammanställning av existerande definitioner för olika typer av 

lågenergihuskoncept 13 

3.2 Exempel på existerande koncept på aktiv- och passivhus 15 

3.3 Lagar och direktiv 17 

3.4 Definitioner av systemgränser 18 

4 Beskrivning av Kongahälla 20 

4.1 Stadsdelen – en kort beskrivning 20 

4.2 Målet för Kongahälla 20 

5 Minimera energianvändning för nya byggnader 21 

5.1 Allmänt 21 

5.2 Minimera värmebehov 21 

5.2.1 Välisolerat klimatskal 22 

5.2.2 Lufttätt klimatskal 25 

5.2.3 Klimatskalets formfaktor 28 

5.2.4 Dubbelfasader – integrerade fasader 29 



  6 

   

 

5.2.5 Värmelagring i byggnad – termisk massa 31 

5.2.6 Fasomvandlande material – PCM 32 

5.2.7 Förvärmning och förkylning  av tilluft 33 

5.2.8 Återvinning av värme inom byggnaderna (från luft, avlopp) 35 

5.2.9 Behovsstyrd ventilation 36 

5.3 Minimera behov av kyla 38 

5.3.1 Solavskärmning 38 

5.3.2 Möjligheter till vädring 40 

5.4 Minimera användning av varmvatten 41 

5.4.1 Armaturer 42 

5.4.2 Disk o tvättmaskin el driven och värmedriven 42 

5.4.3 Varmvattencirkulation 43 

5.4.4 Vattensnål teknik 44 

5.4.5 Individuell mätning av tappvarmvatten 44 

5.4.6 Termostatisk cirkulationsventil 44 

5.5 Hushållsel 44 

5.5.1 Vitvaror i lägenhet, bästa teknik värme och eldriven 46 

5.5.2 Information till brukare 47 

5.6 Minimera fastighetsel 47 

5.6.1 Närvarostyrd belysning i gemensamhetsutrymmen 47 

5.6.2 Lågenergilampor inne och ute 48 

5.6.3 Transportarbete minimera tryckfall i kombination med bästa teknik 

för fläktar och pumpar 50 

5.7 Beteendets inverkan på energianvändningen 52 

5.7.1 Information till brukare 52 

5.7.2 Individuell mätning 53 

5.7.3 Något kort om exemplet om datoravstängning 54 

5.8 Omfördelning av överskottsvärme inom Kongahälla 55 

5.9 Lagring av värme inom Kongahälla 56 



  7 

   

 

6 Producera energi 60 

6.1 El från Solenergi 60 

6.2 El från vind 63 

6.3 El från pellets/biobränsle 65 

6.4 Värme från pellets/biobränsle 66 

6.5 Värme från sol 68 

6.6 Värme från värmepumpar 70 

7 Behov av energi inom Kongahälla scenarieberäkning för 

en typlägenhet 73 

8 Behov av energi inom Kongahälla scenarieberäkning för 

hela stadsdelen 79 

8.1 Energibehov för bostadsdelarna 79 

8.2 Integrerat energisystem för bostäder och köpcentra 80 

8.3 Vad krävs för att nå ett plusstadsdel i Kongahälla 84 

9 Hinder och barriärer 86 

10 Kvalitetssäkring av effektiv energianvändning och god 

innemiljö 88 

10.1 Innemiljö i energieffektiva byggnader 88 

10.2 Kvalitetssäkring av effektiv energianvändning och god innemiljö 89 

11 Slutsatser 90 

12 Sammanfattning 96 

13 Referenser 100 

 

 



  8 

   

 

Förord  

Detta arbete är initierat av Kungälvs kommun såsom en förstudie i samband med 

byggnationen av en ny stadsdel i Kungälv - Kongahälla. Arbetet har bedrivits i nära 

samverkan med en projektgrupp med deltagare från Kungälvs kommun, med bland andra 

Lisa Ström och Torbjörn Nilsson. 

Förstudien har finansierats av Kungälvs kommun, VGR Västra Götalandsregionen och 

det europeiska projektet Build with CaRe. Detta innebär i praktiken att tillämpningen och 

alla beräkningsexempel är genomförda för praktikfallet Kongahälla. Målsättningen är 

dock att generell information och den största delen av slutsatserna skall vara tillämpbara 

på andra stadsdelar. 
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1 Syfte 

Förstudiens syfte är att ställa samman information och visa vilka tekniska möjligheter 

som finns att tillgå för att radikalt minska energianvändningen i nya stadsdelen 

Kongahälla i Kungälvs kommun och därmed bygga framtidens energieffektiva 

byggnader. Dessutom är syftet att kartlägga möjligheter att producera värme och energi så 

att man över året producerar mer energi än vad som används, dvs hur man kan gå från 

passivhus till aktiva hus. 

Förstudien ska svara på den övergripande frågan: Hur går man från passivhus till aktiva 

hus och hur man kan koppla  stadsdelen samman med kommunens energisystem? 

Följande delar ska ingå i förstudien: 

 Teknik: Vilka tekniska lösningar finns? – redovisas i denna rapport 

 Ekonomi: Vad kostar olika alternativ? – redovisas i denna rapport 

 Process: Vilka krav behöver kommunen ställa i den fortsatta 

planeringsprocessen? – redovisas i separat rapport. 

 Organisation: Hur ska organisation och huvudmannaskap se ut? – redovisas i 

separat rapport. 

Målet är att skapa ett beslutsunderlag för offensiva beslut beträffande energieffektiv 

nybyggnation i Kongahälla för att ta steget från passivhus till aktiva hus. 
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2 Metodik 

Kunskap om olika tekniker för att bygga mycket energieffektiva byggnader och att 

producera energi har sökts i litteraturen och i pågående och avslutade forskningsprojekt. 

Mycket erfarenhet har kunnat hämtas från tidigare genomförda projekt vars målsättning 

har varit att minimera energianvändningen. 

Energiberäkningar för olika byggnadsfysikaliska och installationstekniska lösningar har 

för bostäderna gjorts med TMF:s Energiberäkningsprogram.  Beräkning har gjorts för en 

typlägenhet och beräkning för kvarter och hela området har sedan gjorts genom att 

multiplicera typlägenhetens värden med antalet lägenheter i kvarter och hela området. 

Ett särskilt beräkningsblad har tagits fram där först inverkan av solvärme, solceller och 

vindel har lagts till. Därefter har årlig energikostnad för olika energislag beräknats. 

Nuvärdet av olika byggnadsfysikaliska och installationstekniska lösningar har beräknats 

inklusive initial investering, återinvesteringar och årliga underhållskostnader. En särskild 

beräkning har också gjorts för att jämföra energiprestanda enligt Boverkets Byggregler 

BBR16, samt 60 % av dessa kravnivåer.     

Avgränsningar i förstudien: 

 Inom studien tas endast hänsyn till energianvändningen inom driftskedet (dvs 

ingen hänsyn till energianvändningen för tillverkning av material och byggnad). 

Vid LCC-beräkningen ingår dock kostnader för inköp, drift och underhåll, varför 

kostnaden för energi vid tillverkning av material etc finns med i beräkningen. 

 I denna förstudie genomförs endast analys av den totala energianvändningen. I 

förlängningen (dock inte inom ramen för denna förstudie) är det möjligt att göra 

vidare beräkningar av såväl koldioxidutsläpp som primärenergianvändning 

baserat på den totala energivändningen, de valda produktionsmetoderna och deras 

primärenergikällor. 

 Systemgränsen kommer inte att vara låst vid BBR´s definition alltså inom 

byggnaden utan inbegriper hela stadsdelen. För elproduktion kan möjligtvis 

systemgränsen att vara ännu vidare.  I denna studie  studeras hela byggnadens 

energianvändning, inklusive hushållsel. Vi har dock även presenterat 

beräkningsresultat i enlighet med Boverkets Byggregler BBR 16. Vi har även 

gjort så att vi först titta på brutto energibehov för att sedan lägga till olika interna 

och externa energiförsörjningssystem, t.ex. solfångare och solceller. 

 Inga befintliga byggnader ingår vid betraktelsen av Kongahälla som en ”plus-

stadsdel” 

 Ingen hänsyn tas till energiförsörjning av transportmedel inom denna förstudie. 

  



  11 

   

 

3 Bakgrund 

3.1 Definitioner av olika lågenergihuskoncept 

Det saknas idag en harmoniserade definitioner i Europa för olika typer av 

lågenergihuskoncept. I nedanstående sammanställning sammanfattas de olika koncept 

som i första hand används på nationell nivå i Sverige. 

3.1.1 Aktivhus eller plusenergihus  

”Aktivhus” eller ”plusenergihus” definieras vanligen som en byggnad vilken över året 

räknat genererar mer energi än den använder och därigenom levererar ett nettoöverskott 

till det eller de externa energiförsörjningssystem den är uppkopplade mot. Det är vanligen 

ett elnät, men det kan också vara ett fjärrvärmenät eller gasnät. Om byggnaden är 

uppkopplad mot flera energiförsörjningssystem behöver man inte nödvändigtvis ha 

överskott på årsbasis med avseende på varje enskilt system, utan det räcker att summan 

av de lika energislagen är positiv. I vissa fall viktas energislagen. En mängd underskott av 

ett energislag kan då kompenseras av en mindre mängd överskott av ett annat slag. 

Vanligen viktas då el högre än andra energikällor. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett 

Passivhus, men desto lägre energibehov byggnaden har desto större är förutsättningarna 

för att praktiskt och ekonomiskt uppnå ett ”aktivhus/plusenergihus”.  El- eller gasdrivna 

fordon skulle kunna utnyttja ett överskott utan att plusenergihuset är kopplat till ett 

externt elnät. Ur ekonomisk synvinkel är det ofta en fördel om man ”internt” kan utnyttja 

så mycket som möjligt av den producerade energin. Man kan då undvika en del 

överföringskostnader och energiskatter. 

3.1.2 Nollenergihus   

”Nollenergihus” definieras vanligen som en byggnad vilken över året räknat genererar 

lika mycket energi som den använder avräknat mot det eller de externa 

energiförsörjningssystem den är uppkopplade mot. Det är vanligen ett elnät, men det kan 

också vara ett fjärrvärmenät eller gasnät. Om byggnaden är uppkopplad mot flera 

energiförsörjningssystem behöver man inte nödvändigtvis ha balans på årsbasis med 

avseende på varje enskilt system, utan det räcker att summan av de lika energislagen är 

noll (eller nära noll). I vissa fall viktas energislagen. En mängd underskott av ett 

energislag kan då kompenseras av en mindre mängd överskott av ett energislag som 

viktas högre. Vanligen viktas då el högre än andra energikällor. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara ett Passivhus, men desto lägre energibehov byggnaden har desto 

större är förutsättningarna för att praktiskt och ekonomiskt uppnå ett ”nollenergihus”. På 

engelska betecknas den här typen av byggnader även som ”Net Zero Energy Buildings”. I 

praktiken är det svårt att uppnå absolut nollbalans för en byggnad. Om det blir ett 

överskott och det är möjligt att distribuera ut det på ett energiförsörjningssystem så gör 

man det och man får då ett ”aktivhus/plushus”. Om det istället blir ett litet underskott så 

får man en ”Nearly Zero Energy Building” vilket är ett av EU kommissionen nyligen 

introducerat begrepp, och satt som ett mål för all nyproduktion inom EU till år 2020. Det 

är då ett hus som ligger nära ”nollenergihuset, men tillåter ett visst överskott eller 

underskott. I vissa länder, t.ex. Tyskland, är det enkelt och/eller ekonomiskt att leverera 

ett överskott. I andra Europeiska länder, t.ex. Sverige, så är det tvärtom. Det svenska 
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förslaget att man skall kunna ha en nollenergibalans per månad för egengenererad el 

innebär ett direkt hinder mot att nå ända fram till ett ”nollenergihus”. Detta då man i så 

fall inte kan kvitta stora överskott från en solcellsanläggning sommartid mot stora 

underskott/ behov vintertid.  

En variant på ”nollenergihus” är det autonoma huset som klarar sin energiförsörjning på 

egen hand utan att vara uppkopplat mot något externt energiförsörjningssystem. Detta är 

en ganska ovanlig variant, mest tillämpad i otillgängliga områden som saknar närhet till 

något externt energiförsörjningssystem. I områden med tillgång till externa 

energiförsörjningssystem är det ofta en fördel att koppla upp sig mot dessa så att man på 

ett energi- och kostnadseffektivt sätt kan få avsättning för överskott. I ett autonomt 

nollenergihus måste överskott annars lagras eller inte kunna tas till vara. Om överskottet 

är i form av gas kan det lagras i gasbehållare och distribueras utanför byggnaden utan att 

den är direkt uppkopplad mot ett externt energiförsörjningssystem. Energi kan då givetvis 

också distribueras till huset via gasbehållare. Ett alternativ är givetvis att ett överskott 

används till att driva el- eller gasdrivna fordon. Det autonoma nollenergihuset kan då bli 

antingen ett ”Aktiv/plushus”, ett ”Net Zero Energy House” eller ett ”Nearly Zero Energy 

house”. 

3.1.3  ”Zero Emission Buildings” (Nollutsläppshus) 

Med ett ”nollutsläppshus” menas ett hus som inte orsakar några CO2-utsläpp, eller 

egentligen att det inte bidrar till den globala växthuseffekten. Ett ”nollutsläppshus” kan 

definieras på flera sätt. Ett ”aktivhus/plushus” eller ett ”nollenergihus” brukar vanligen 

även betraktas som ett ”Nollutsläppshus”. I de fall levererad energi viktas olika beroende 

på deras CO2-utsläpp kan det dock finnas undantag från detta. Andra sätt att uppnå ett 

”nollutsläppshus” är att tillse att de energiförsörjningssystem som kopplas till huset inte 

har några CO2-utsläpp. Exempel på detta är upphandling av ”grön el” från vind-, våg- och 

vattenkraftverk, eller fjärrvärme från ett biobränsleeldat (kraft)värmeverk. Även att elda 

med biobränsle direkt i byggnaden betraktas vanligen som en CO2-neutralt, eller nära 

CO2-neutralt energiförsörjningssystem. Att kombinera ”aktivhus/plushus” eller 

”nollenergihus” med energiförsörjningssystem med låga eller inga CO2-utsläpp är 

givetvis ett plus, och ett sätt att ”komma runt” eventuell viktningsproblematik. 

3.1.4 Lågenergihus, Minienergihus, Minergiehus 

Lågenergihus är ett brett samlingsbegrepp och används vanligen för samtliga byggnader 

som använder signifikant mindre energi än gällande byggnorm. Ur den synvinkeln är 

passivhus (som definieras nedan) en typ av lågenergihus. Det finns också olika specifika 

definitioner på andra typer av lågenergihus. Dessa ligger då vanligen någonstans mellan 

passivhuset och normhuset när det gäller energibehov eller energianvändning. I Schweiz 

finns sedan ett antal år konceptet ”Minergie”, vilket kan byggas på med ett P för 

passivhus och Eko för ”ekologiskt”. I Sverige har man inom Forum för Energieffektiva 

Byggnader (FEBY) tagit fram ett ”Minienergihus” och i Norge har man helt enkelt i en 

Norsk Standard definierat vad som menas med ett "Lavenergihus”. 
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3.1.5 Passivhus  

Den funktionella definitionen på ett ”passivhus” är ett hus som genom isolering och 

tätning av klimatskalet, samt minskning ventilationsförlusterna, kommit ned i ett så lågt 

resterande effektbehovet vid dimensionerande vinterutetemperatur att nödvändigt 

värmetillskott kan distribueras via ett tilluftssystem med normenligt hygieniskt luftflöde, 

d.v.s. utan att behöva tillgripa återluft (eller cirkulationsluft), och utan att 

tilluftstemperaturen överstiger 52 °C. Denna definition togs fram av Wolfgang Feist i 

början av 1990-talet. Detta har i Tyskland omformulerats, först till ett krav på huset skall 

kunna värmas med ett värmesystem på maximalt 10 W/m
2
 golvyta och på senare år till ett 

(alternativt) krav på maximalt använd energi för uppvärmning på 15 kWh/(m
2
 år). Dessa 

krav skall då enligt PHI (Passivhusinstitutet i Darmstadt) vara uppfyllda vid användning 

av beräkningsprogrammet PHPP (Passive Haus Project Planner). Dessa krav tycks 

fungera i ett medeleuropeiskt klimat med relativt stor andel passiv solinstrålning även 

under vintermånaderna. Beräkningar som gjorts för nordiska förhållanden, både i Sverige 

och i Norge, visar dock att dessa strikta krav inte är tillämpliga i stora delar av våra 

länder. Dessutom använder PHI/PHPP andra beteckningar och luftflöden än vad som 

tillämpas i Sverige. Såväl i Sverige som i Norge har det därför tagits fram nationellt 

anpassade kravkriterier för vad som är ett passivhus. Forum för Energieffektiva 

Byggnader (FEBY) har utgått från den funktionella definitionen och behållit ett 

effektkrav. Såväl högre normflöden som kallare klimat har medgett en viss höjning av 

den maximalt tillåtna effekten hos värmesystemet, beroende på byggnadens storlek och i 

vilken klimatzon den är placerad. För en större byggnad (>200 m
2
) i den södra 

klimatzonen (zon III) gäller fortfarande 10 W/m
2
, men för en mindre byggnad (<200 m

2
) i 

den nordligaste klimatzonen (zon I) gäller 14W/m
2
. Beroende på byggnadsort, 

solförhållanden och fönsterplacering resulterar FEBY:s passivhuskriterier i en 

energianvändning i intervallet 10-25 kWh/m
2
 år. För ett flerbostads passivhus i södra 

klimatzonen bör man hamna kring 15 kWh/m
2
 år. 

I Norge har man under 2009 tagit ram en standard för passivhus. Där har man istället 

utgått från 15 kWh(m
2
 år), men liksom i Sverige har man gjort tillägg både för mindre 

hus (<200 m
2
) och för kallare klimat (medelårstemperatur < + 5 °C). Även i Schweiz har 

man tagit fram egna kriterier för passivhus (Minergie-P). 

Kommentar: Tolkningen av kravet på ventilationsvärmeåtervinning är inom FEBY-

gruppen den att FTX-värmeåtervinning inte kan ersättas av en högeffektiv 

frånluftsvärmepump. 

3.1.6 Sammanställning av existerande definitioner för olika 

typer av lågenergihuskoncept 

För att få benämnas passivhus skall ett visst effektkrav uppfyllas, och det finns även råd 

om högsta energianvändning/år för köpt energi exklusive hushållsel, se Tabell 1. I tabell 2 

redovisas effektkrav för passivhus och minienergihus. För Sverige anges kraven för 

följande tre klimatzoner: 

 klimatzon I: Övre Norrland, enligt BBR16. 

 klimatzon II: Nedre Norrland, enligt BBR16. 

 klimatzon III: Södra Sverige, enligt BBR16. 
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Notera att för de tyska kraven redovisade i tabell 1 gäller samma krav oavsett i vilken 

klimatzon byggnaden är placerad. 

Tabell 1 Årlig köpt energi, kWh/m
2
år, exklusive hushållsel. För den tyska definitionen räknas 

energianvändningen vid 20 °C och för den svenska räknas den vid 22 °C. Notera att 

tappvarmvatten samt drivenergi till fläktar och pumpar är exkluderade i den tyska 

definitionen. Kraven för ventilation ser också annorlunda ut i den tyska definitionen. 

 Sverige 

Klimatzon III 

Sverige 

Klimatzon II 

Sverige 

Klimatzon I 

Tyskland 

Icke elvärmda byggnader     

BBR 2008, bostäder, [kWh/m
2
år] 110 130 150  

BBR 2008, lokaler,[kWh/m
2
år] 100 120 140  

Minienergihus* [kWh/m
2
år] (råd) 70 74 78  

Passivhus * [kWh/m
2
år] (råd) 50 54 58  

Elvärmda byggnader     

BBR 2008, bostäder och lokaler 

[kWh/m
2
år] 

55 75 95  

Minienergihus* [kWh/m
2
år] (råd) 40 42 44  

Passivhus * [kWh/m
2
år] (råd) 30 32 34  

Tyskland     

Tysk passivhusdefinition, energi 

endast för uppvärmning (tillägg 

varmvatten kan utan 

solvärmetillskott antas vara 25 

kWh/m
2
år)** 

   15 

*rekommendation enligt Feby, www.energieffektivabyggnader.se 

I tabell 2 redovisas krav avseende maximal utgående effekt för 

värmedistributionssystemet enligt definitioner i Sverige (FEBY)och Tyskland (PHI). 

http://www.energieffektivabyggnader.se/
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Tabell 2 Effektkrav för passivhus och minienergihus [W/m
2
] enligt svensk och tysk 

definition. 

 Sverige 

Klimatzon 

III 

Sverige 

Klimatzon II 

Sverige 

Klimatszon I 

Tyskland 

Passivhus* , [W/m
2
] 10 11 12  

Passivhus, bostadshus <200m
2
*  

[W/m
2
] 

12 13 14  

Minienergihus* , [W/m
2
] 16 18 20  

Minienergihus, bostadshus 

<200m
2
*  [W/m

2
] 

20 22 24  

Passivhus enligt PHI [W/m
2
]**    10 

*enligt Feby, www.energieffektivabyggnader.se 

**enligt PHI kan byggherren välja effektkrav enligt tabell 2 eller ett energikrav enligt 

tabell 1. 

3.2 Exempel på existerande koncept på aktiv- och 

passivhus   

Hittills har det uppskattningsvis byggts många (upp mot cirka 900 lägenheter) hus med 

passivhusteknik i Sverige och vi har därmed god erfarenhet av hur långt man kan komma 

med att bygga hus för en låg energianvändning. En del av dessa hus uppfyller dock inte 

fullt ut varken de tyska PHI-kraven eller de svenska FEBY-kraven för ett passivhus, se 

Tabell 3. Däremot är exemplen från så kallade aktivhus eller plushus begränsat. Hittills 

har det färdigställts en villa i Sverige som betecknas plushus och som därmed beräknas 

kunna leverera mer energi över året än den mängd energi som behöver köpas. Se 

information om Villa Åkarp nedan. 

Tabell 3 Exempel på flerbostadshus som är uppförda såsom passivhus i Sverige. 

Objekt, år 

 

Byggherre Antal  

lägenh. 

Köpt energi 

[kWh/m2år) 

Byggteknik / 

allmänt 

Värme-

återvinning 

Solenergi 

Lindås, 2001 Egnahems-

bolaget 

20 Värme+ 

Varmvatten+ 

Fastighetsel 35* 

Hushållsel 33* 

Låga U-

värden 

Luftätt 

klimatskal 

Mekanisk till 

och frånluft 

Solskydd 

(balkong) 

FTX, med 

värmeväxlare 

i varje 

lägenhet, 

värmebatteri 

(elbatteri) i 

tilluft 

Individuella 

solfångare 

kopplat till 

varmvatten 

(37% av 

behovet, 

resterande 

värme till 

varmvatten från 

el) 

  

http://www.energieffektivabyggnader.se/
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Objekt, år 

 

Byggherre Antal  

lägenh. 

Köpt energi 

[kWh/m2år) 

Byggteknik / 

allmänt 

Värme-

återvinning 

Solenergi 

Oxtorget,  

2006 

Finnveds-

bostäder 

40 Värme + 

Varmvatten+ 

Fastighetsel 35*  

Hushållsel 34* 

 

(All elenergi är 

vindkkraftsel, 

även hushålls-

elen) 

Låga U-

värden 

Luftätt 

klimatskal 

Mekanisk till 

och frånluft 

Solskydd 

(balkong) 

FTX med 

värmeväxlare 

i varje 

lägenhet, 

värmebatteri 

(elbatteri) i 

tilluft 

Gemensamma 

solfångare 

kopplat till 

varmvatten 

(resterande 

värme till 

varmvatten från 

vindkraftsel) 

Frillesås, 

2006 

Eksta Bostads 

AB 

12 Värme+ 

Varmvatten+ 

Fastighetsel+ 

Hushållsel 80* 

(stora kulvert-

förluster) 

Låga U-

värden 

Luftätt 

klimatskal 

Låg 

elförbrukning 

 

FTX med 

värmeväxlare 

i varje 

lägenhet, 

värmebatteri i 

frånuft anlutet 

till fjärrvärme 

Solfångare 

kopplat till 

varmvatten 

(resterande 

värme till 

varmvatten från 

fjärrvärme) 

Hamnhuset, 

2008 

Älvstranden 

Utvecklings 

AB 

116 

(4-5 

vån) 

Värme+ 

Varmvatten+ 

Fastighetsel 28+29 

Hushållsel 

Låga U-

värden 

Luftätt 

klimatskal 

Solskydd 

(balkong) 

FTX, 

gemensam 

grundspets 

med 

fjärrvärme, 

individuell 

slutspets med 

elvärme 

Solfångare för 

sommarens 

varmvatten-

behov 

Brogården Alingsåshem 18 

(+300) 

Värme 27* 

Varmvatten 18* 

Fastighetsel 21* 

Hushållsel 28* 

(mkt kall vinter) 

Låga U-

värden 

Lufttätt 

klimatskal 

FTX med 

centralt 

placerat 

aggregat. 

Tillskotts-

värme i tilluft 

från 

fjärrvärme. 

 

Portvakten, 

2009 

Hyres-

bostäder i 

Växjö 

64 

(8 vån) 

Värme 

Varmvatten 

Fastighetsel 

Hushållsel 

Låga U-

värden 

Luftätt 

klimatskal 

Avloppsvärme

växlare 

(värmer 

inkommande 

vatten som 

skall bli 

varmvatten) 

FTX med 

centralt 

aggregat. 

Tillskottsener

gi i respektive 

lägenhet från 

fjärrvärme 

 

Hökarängen/ 

Blå Jungfrun 

2010 

Svenska 

Bostäder 

97 Värme+ 

Varmvatten 50 

Fastighetsel 

Hushållsel 

Låga U-

värden 

Lufttätt 

klimatskal 

FTX  

Elradiatorer 

med låg effekt 

i varje 

lägenhet för 

som 

komplement 

de kallaste 

dagarna 

 

* uppmätt 
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Villa Åkarp – plusenergihus 

Villa Åkarp är idag det första exemplet på plushus i Sverige. Villan färdigställdes hösten 

2009. Den energianvändning som beräknas behövas är 15 kWh (m²år) för uppvärmning, 

10 kWh (m²år) för varmvattenenergi och 20 kWh/(m²år) för hushållsel. Denna energi 

kommer att produceras lokalt på fastigheten med ett överskott, varför villan blir ett 

plushus. Energiproduktionen skall även täcka behovet av energi till hushållet. 

Energin produceras genom solfångare (varmvatten), solceller (el) och pelletskamin med 

ackumulatortank. Under delar av året levererar villan mer energi än vad den använder 

medan en viss mängd energi behöver köpas in under vintern.  

Det låga energibehovet för uppvärmning är möjligt bland annat genom att byggnaden är 

mycket lufttät och har låga U-värden. Väggar, tak och grund har ett U-värde om 

0,07W/m2K och fönstren har ett U-värde om 0,8W/m2K. Fönsterytan utgör 22% av 

golvarean. Byggnaden har ett VVX-system med en värmeväxlare med en verkningsgrad 

om 0,87. 

 

 

Figur 1 Villa Åkarp (källa Svenska Dagbladet)  

 

3.3 Lagar och direktiv 

EU har satt upp följande energi och miljö mål fram till 2020 : 

 Minska energianvändningen med 20% 

 Öka andelen förnybar energi med 20 % 

 Minska CO2 utsläpp med 20 % 

 

Byggsektorn står idag för ca 40 % av den totala energianvändning  och ett flertal studier 

visar att denna del kommer att öka om inte radikala åtgärder genomförs omgående. För 

att uppnå ovanstående mål har EU infört ett antal direktiv som skall bidra till att nå målen 

på EU nivå. Europeiska direktiv omsätts sedan i nationella lagar. De direktiv som berör 

byggsektorn är följande: 
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EPBD, Energy Performance of Building Directive, 2002/91/EC, som  trädde I kraft 2003 

kräver energideklaration av alla nya byggnader samt av byggnader som skall säljas eller 

hyras ut. EPBD kommer att skärpas och en reviderad version beslutades i maj 2010. 

EBPD har påverkat utformningen av de nationella byggreglerna BBR 16 från 2008, vilket 

föreskriver krav på nya byggnaders energiprestanda. Även BBR kommer i en ny version 

med skärpta krav under och de signaler som finns för tillfället är att Boverket kommer att 

fortsätta att revidera byggreglerna med några års intervall för att sträva mot ett 

energieffektivt och hållbart byggande. Nya versionen av EPBD syftar till att alla nya hus 

efter 2021 skall vara ”nearly zero energy buildings”. Detta innebär att husen måste ha en 

hög energiprestanda och att de i betydande utsträckning använder förnybar energi 

producerad på tomten eller i dess närhet. 

RES Direktivet som behandlar hur andelen förnybar energi som används i byggnader 

skall beräknas och vilka tekniker och energikällor som skall betraktas som förnybara 

trädde i kraft 2008. Det som bland annat är nytt i detta direktiv är att värmepumpar som 

använder både bergvärme och luft som värmekälla kan betraktas som förnybara. 

Eco Design Direktivet (EuPD), är ett annat direktiv som successivt håller på att 

implementeras för att minska energianvändningen hos produkter med hög elanvändning 

såsom lampor, fläktar, pumpar, datorer, kylskåp mm. Syftet är dels att helt ta bort de 

sämsta teknikerna från marknaden samt att verka för att bästa möjliga teknik väljs tex 

genom att föreskriva krav på energimärkning som kan stödja konsumenterna i deras val 

av produkter. Ett konkret exempel är att glödlamporna förbjuds from 2010. Eco design 

direktivet kommer framförallt att innebära att hushålls elen och fastighetselen minskar. 

Det som är viktigt att beakta i en total energianalys över byggnaden är att internlasternas 

bidrag till uppvärmningen minskar samt att eventuella kylbehov minskar. Det senare 

gäller framförallt lokalsektorn. 

Energitjänstedirektivet strävar efter att all offentlig verksamhet skall gå före med att 

implementera energieffektiv teknik i byggsektorn. Detta omfattar kommunernas egna 

lokaler samt kan vara en möjlighet för kommunala fastighetsbolag att ligga i framkant 

med att införa lågenergihusteknik. 

3.4 Definitioner av systemgränser  

Systemgränsen för en byggnad kan definieras på lite olika sätt. Boverkets byggregler 

BBR 16 har definierat en systemgräns enligt Figur 2 nedan. I denna ingår inte hushållsel i 

den specifika energianvändningen som det ställs krav på. Indirekt ingår den dock genom 

att den påverkar byggnadens specifik energianvändning. Vidare får man räkna bort 

solvärme som produceras på byggnaden eller dess fastighet, d.v.s. på tomten. När det 

gäller el som produceras på fastigheten, t.ex. från solceller, är det i praktiken dock svårt 

att vid en strikt tolkning av Boverkets skrivning kunna tillgodoräkna sig någon nämnvärd 

andel. Det mesta kommer att bli betraktat att ha blivit använt som hushållsel.  

Om man försöker ha en helhetssyn på byggnaden som system är det dock svårt att bortse 

från hushållselen, speciellt i ett lågenergihus där denna post tenderar att dominera. Det bli 

då lite som att ”sila mygg och svälja kameler”. I denna studie har vi därför studerat hela 

byggnadens energianvändning, inklusive hushållsel. Vi har dock även presenterat 

beräkningsresultat i enlighet med Boverkets Byggregler BBR 16. Vi har även gjort så att 
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vi först tittat på brutto energibehov för att sedan lägga till olika interna och externa 

energiförsörjningssystem, t.ex. solfångare och solceller. 

 

 

Figur 2 Systemgräns enligt Boverkets Byggregler BBR 16. 

  

Det är viktigt att notera att vi sedan i nästa steg studerat kvarteret som ett gemensamt 

system och förutsatt att det inte finns några hinder eller barriärer för att importera och 

exportera energi (el, värme och kyla) inom området. Detta innebär att vi i denna studie 

antar att det skall vara möjligt att använda gemensamma lager i systemet och 

gemensamma energikällor såsom tex bergvärme och solvärme. 
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4 Beskrivning av Kongahälla  

4.1 Stadsdelen – en kort beskrivning 

I Kungälvs centrala delar norrut byggs en ny stadsdel - Kongahälla - med 938 nya 

bostäder samt verksamhets- och handelslokaler. Under våren 2009 har ett 

kvalitetsprogram tagits fram som sätter ramen för kommande detaljplaner, 

avtalsskrivningar och bygglov. Inom ramen för kvalitetsprogrammet har ett miljö- och 

enegriprogram i dialog med de byggherrar, som under 2010 och framåt i etapper ska 

uppföra bostadskvarter och handelsplats i stadsdelen, tagits fram. De övergripande 

målsättningarna i Kongahällas miljö- och energiprogram är en effektiv användning av 

primärenergi och en användning av 100 % förnybar energi. Energimålen ska nås 

samtidigt som byggnadernas gestaltning bidrar till stadsdelens identitet och 

marknadsvärde på den bostadsregionala arenan. I Kongahälla finns ett utbyggt 

fjärrvärmenät som ägs av Kungälv Energi AB som levererar värme baserad på förnybara 

energikällor.  

4.2 Målet för Kongahälla 

Följande är hämtat i beskrivningen för förstudien: 

I den första etapputbyggnaden är målet att bebyggelsen ska ha en energianvändning som 

är 40 % lägre än BBR-kravet. I kommande etapper vill kommunen skapa förutsättningar 

för att ytterligare sänka energianvändningen och  möjliggöra att byggnaderna blir 

nettoproducenter av energi, s.k. plushus eller aktivhus. För att nå denna målsättning krävs 

ny kunskap om vilka tekniska systemlösningar som bidrar till det uppsatta målet, så att 

man i planeringsfasen vågar satsa på nya lösningar och inte väljer beprövad teknik av 

tidsbrist. Det krävs också nya sätt att planera den fortsatta byggprocessen. 

Ett strukturerat sätt att närma sig slutmålet är därför följande: 

 Minimera byggnadens energibehov (maximera byggnadens energieffektivitet) 

 Maximera utnyttjandet av överskottsenergi (värme och kyla) inom 

systemgränsen för att minska behovet av att producera energi lokalt. 

 Minimera primärenergianvändningen (maximera energiförsörjningssystemens 

effektivitet) 

 Välj förnybara energiförsörjningssystem  

 Ett sätt att nå slutmålet enligt punkt 3 ovan, utan att krångla till det med viktning av 

energi, är att uteslutande använda sig av miljömärkt ”Grön el”, företrädesvis 

tredjepartscertifierad (t.ex. Svenska Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”), samt CO
2
-

deklarerad fjärrvärme.  I den här förstudien har inköp av ”grön el” inte varit ett alternativ 

i ett ”pluskvarterkoncept”, däremot har det accepterats att el från vindkraft kan 

produceras i egen anläggning som är fysiskt placerad utanför systemgränsen kvarteret. 
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5 Minimera energianvändning för nya 

byggnader 

5.1 Allmänt 

För att kunna nå målet att stadsdelen Kongahälla skall använda mindre energi än vad som 

produceras inom området måste man i ett första steg se till att energianvändningen inom 

området blir så liten som möjligt. De byggnader som planeras att uppföras behöver därför 

uppfylla krav på en låg energianvändning.  

En byggnads energianvändning kan beräknas med en energibalansberäkning. Viktiga 

aspekter för att minimera en byggnads energianvändning är: 

 minimera byggnadens värmebehov 

 minimera byggnadens kylbehov 

 minimera varmvattenanvändningen 

 minimera fastighetsel 

 minimera hushålls/verksamhets el 

 återvinn energi 

 lagra energi 

 omfördela energi 

Ytterligare en avgörande faktor för en byggnads energianvändning är  brukandet och 

beteenden hos brukare. Brukarna påverkar energianvändningen på många sätt genom 

valet av teknik och beteendet. Brukarna påverkar värmebehovet genom bla valet av 

inomhustemperatur och vädring, tappvarmvattenbehovet genom hur de använder 

varmvatten och hushållselen genom teknikval och hur de använder tekniken.  

5.2 Minimera värmebehov 

En byggnads behov av energi för uppvärmning är kopplat till flera aspekter vad gäller 

byggnadens klimatskal där byggnadens form, klimatskalets U-värde och lufttäthet har stor 

betydelse.  Dessutom är värmeåtervinningen en ytterst viktig faktor för en byggnads 

behov av tillförd energi för uppvärmning. Behovet av tillförd energi  beroende på dessa 

faktorer kan beräknas med hjälp av en energibalansberäkning. Nedan beskrivs olika 

aspekter närmare. 
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5.2.1 Välisolerat klimatskal  

Teknik för klimatskal med låga U-värden 

 

 

Isolering 

Låga U-värden för väggar, golv och tak åstadkoms genom val av värmeisoleringsmaterial 

med olika λ–värde, val av isolertjocklek samt frånvaro av köldbryggor så långt som 

möjligt. För att resultatet skall bli bra har både projekteringen och arbetsutförandet stor 

betydelse.  

I dag används huvudsakligen mineralull och cellplast som isolermaterial för att 

komplettera båda lätta och tunga stommar. Båda materialgrupperna är välutvecklade och 

tillverkarna kan erbjuda produkter med en optimal isoleringsförmåga dvs. lägsta möjliga 

värmekonduktivitet. En optimalt tillverkad cellplast eller mineralull har i regel ett 

värmekonduktivitet på cirka 0,03 W/(m K). För att nå lägre värden krävs åtgärder som att 

ersätta luften i isoleringen med en gas eller vakuum. Att använda sig av så kallad 

nanoteknik kan också öka isoleringsförmågan.  

Det finns vakuumisolering för byggnader med värmekonduktivitet ned under 0,01 W/(m 

K). Tekniken är ännu ganska oprövad och ett stort problem är känsligheten för att 

panelerna blir perforerade så vakuumet försvinner. Ett liknande problem uppstår då luften 

i ett isolermaterial ersätts med en gas med högre värmemotstånd. Med tiden vandrar 

gasen ut ur cellerna och ersätts med luft. Man kallar det att materialet åldras, detta gäller 

främst för polyuretanskum. Nanostruktur brukar användas i kombination med vakuum för 

att nå bästa resultat men det finns också exempel på då det blandats i målarfärg för att 

uppnå ett ökat värmemotstånd. Målarfärgens uppnådda värmemotstånd är dock marginellt 

i byggnadssammanhang. 
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Fönster och dörrar 

U-värden hos fönster kan vara så låga som 0,7 W/(m
2
K), även om även fönster med U-

värden under 1,0 W/(m
2
K) betraktas som energieffektiva.  

En ny dörr har i regel ett U-värde mellan 0,8 W/(m
2
K) och 1,5 W/(m

2
K), detta enligt en 

undersökning som Energimyndighetens Testlab har låtit genomföra för ett antal 

ytterdörrar. Undersökningen visade också att flertalet av de nya dörrarna inte klarade 

kraven på lufttäthet.  

Erfarenheter och referensprojekt 

Genom väl utförd projektering och bra arbetsutförande kan mycket små värmeförluster 

via klimatskalet uppnås. Val av U-värden hos klimatskal och fönster i några lågenergihus 

och passivhus framgår av Tabell 4. 

Tabell 4 U-värden hos konstruktioner och fönster hos några lågenergihus och passivhus. 

 U-värde 

väggar 

U-värde tak U-värde 

grund 

U-värde 

fönster 

Lindås (2 vån 20 lgh) 0,10 0,09 0,12 0,85 

Frillesås (2 vån 12 lgh) 0,11 0,08 0,11 0,7 

Värnamo (2 vån 40 lgh) 0,10 0,08 0,09 0,85 

Växjö (8 vån 64 lgh) 0,10 0,08 0,09 <1,0 

Hamnhuset (4 vån 115 

lgh) 

0,17 0,09  1,1 

Brogården Alingsås 

(ombyggnad 3 vån 300 

lgh) 

0,12 0,11 0,25 0,85 

 

Livslängd hos klimatskal med låga U-värden 

Isolering 

Skivor av glas- eller stenull har beständig värmeisolerande förmåga om den inte placeras i 

olämplig miljö, t ex utsätts för kompression eller fukt. Lösfyllnadsisoleringens 

isolerförmåga har även den god beständighet om materialet inte sätter sig och därmed får 

en annan tjocklek och densitet, eller om den utsätts för fukt. Cellplastisolering som är 

tillverkad med någon form av drivgas, med bättre isoleringsförmåga än luft, har en 

avtagande isoleringsförmåga över tiden. Detta på grund av att gasen så småningom byts 

mot vanlig luft. För att kompensera för denna åldring används ett ”åldringspåslag” från 

början som tar hänsyn till den förändring som sker. 
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Fönster 

Fönstrens U-värde kan förändras över tiden om ädelgasen i den förseglade rutan diffunde-

rar eller läcker ut med tiden. Detta har undersökts i en utredning vid SP [Olsson-Jonsson]. 

Av de studier som presenteras i litteraturen och av de erfarenheter som SP har med av-

seende på åldringsprovning ev gasfyllda förseglade rutor framgår att dessa i allmänhet är 

täta och att utläckningen av gasen är låg, mindre än 1 % per år. Utläckningen av gasen är 

beroende av vilken typ av förseglingsmassa som används i rutan. Isolerrutor 

åldringsprovas idag och livslängden på isolerrutor uppges av fönstertillverkare vara minst 

10 år (garantitid). 

Underhållsaspekter 

Varken isolering eller fönster kräver något underhåll med hänsyn till energi. Däremot är 

det viktigt att isoleringen inte förstörs genom att man punkterar den (vid vacum 

isolering), eller går i den (vid isolering på vindsbjälklag). 

Ekonomiska aspekter 

En ökad mäng isolering innebär en ökad materialkostnad. Volymeffektiv isolering samt 

fönster och dörrar med låga U-värden innebär även det en ökad investeringskostnad. En 

LCC-beräkning kan visa på vilken investeringskostnad i isolering och fönster/dörrar som 

är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad. 

I fallet mer isolering i väggar är inte kostnaden för isoleringsmaterialet alltid den största 

posten, utan merarbetet med att få in isoleringen i väggen är kan vara dominerande. 

Speciellt gäller detta om man måste gå från en enkel till en dubbelväggskonstruktion. 

I fallet passivhus måste man vid en korrekt LCC-beräkning också ta hänsyn till ifall man 

samtidigt kan minska andra kostnader, vanligtvis genom att gå från ett radiatorsystem till 

ett luftvärmesystem.  

I det fall att en ökad väggtjocklek skall rymmas inom den tillåtna byggarean kan 

byggherrar komma att anse att den ”förlorade” ytan innebär en kostnad så den inte är 

inkomstbringande/inverkar på den uthyrningsbara ytan. Vissa kommuner tillåter därför att 

den tillkommande väggtjockleken inte behöver räknas i in den byggrätt man har.  

Effektivare värmeisolering är dyrare än vanlig isolering. 2 cm vakuumisolering vilket 

motsvarar ca 15 cm mineralull är i dagsläget ca 10 ggr så dyr. Här finns en 

utvecklingspotential då det ur energibesparingssynpunkt skulle vara ett stort steg framåt 

att få fram alternativa isoleringsmaterial med lägre värmekonduktivitet till ett rimligt pris. 
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5.2.2 Lufttätt klimatskal  

 

Teknik för lufttäta klimatskal  

 

 

Figur 3 För att lyckas med lufttätheten i en byggnad är det västligt att både projektering och 

byggprocess tar hänsyn till att det är många små detaljer som måste utföras på ett 

bra sätt. Se vidare www.sp.se (sök på airtightness). 

 

Klimatskalet i ett lågenergihus eller passivhus är förutom mycket välisolerat också 

mycket lufttätt. Kraven på förbättrad lufttäthet innebär nya utmaningar vad gäller att ta 

fram genomtänkta lösningar som är enkla att utföra i produktionsfasen. För att lyckas 

med en byggnads lufttäthet har det visat sig att det är viktigt med ett systematiskt 

kvalitetsarbete genom hela byggprocessen genom 

 tydliga krav från byggherren som styr det fortsatta arbetet med att byggnaden 

skall bli lufttät 

 projekteringen med val av tekniska system som är byggbara och med en 

beständig lufttäthet 

 utbildning och information på byggarbetsplatsen om lufttäthet, varför det är 

viktigt och hur lösningarna skall utföras 

 kontroller under produktionsskedet 

 slutlig täthetsprovning 

Hjälpmedel för att styra byggprocessen enligt ovan håller på att tas fram vid SP med 

finansiering från SBUF. 

De tekniska lösningar för lufttätt byggande som används idag finns beskrivna i [Wahlgren 

2009]. I huvudsak kan lösningarna delas in i lösningar för tunga konstruktioner och för 

lätta konstruktioner. För lätta konstruktioner används oftast ett lufttätande skikt i form av 

en plastfolie som tätas i skarvar, har lufttäta genomföringar och anslutningar mot t ex 

fönster. Tätningar kan vara utförda med klämning, tejpning, fogmassa, dubbelhäftande 

http://www.sp.se/
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band eller dylikt. Täthetsutförandet för tunga konstruktioner bygger mer på att tätning 

utförs mellan olika komponenter och byggdelar. 

Erfarenheter och referensprojekt 

Det har inom ett stort antal byggprojekt visat sig att man kan nå mycket lufttäta 

byggnader idag. Täthetsmätningar visar att man kan nå en lufttäthet som ligger under 0,3 

l/m
2
s (dagens krav i för passivhus enligt Feby), och i flera byggnader ned mot så låga 

läckagesiffror som 0,1 l/m
2
s.  

En energibalansberäkning ger underlag för vilken lufttäthet som behövs för att nå en viss 

energianvändning för byggnaden. Se exempel på hur energianvändningen varierar med 

lufttätheten i Tabell 5. 

 

Tabell 5 Specifik energianvändning [kWh/(m
2
år)] vid olika placering av byggnader i 

vindutsatt respektive vindskyddat läge. Beräkningen har gjorts för hus med olika 

lufttäthet hos klimatskalet. Beräkningen är utförd för en byggnad med 

passivhusstandard - Um = 0,12 W/(m
2
 K). Beräkningarna är utförda vid Tute,medel 

= 7 °C. Atemp = 130 m
2
, Aom = 350 m

2
 

 Byggnadens lufttäthet vid 50Pa 

 0,1 l/m
2
s 0,2 l/m

2
s 0,4 l/m

2
s 0,8 l/m

2
s 

Kraftig avskärmning 33 34 36 40 

Måttlig avskärmning 34 36 39 47 

Liten avskärmning 35 37 42 54 

 

Livslängd 

Det är av yttersta vikt att alla tekniska lösningar för lufttäthet är beständiga. Om 

lufttätheten avtar med tiden kommer byggnadens energibehov att öka för att upprätthålla 

en god termisk komfort inomhus, och möjligen räcker i det fallet inte det installerade 

uppvärmningssystemet till för detta förändrade behov av värmetillförsel.  

Exempel: Den teknik som används idag för lätta klimatskalskonstruktioner bygger på att 

plastfolie (luftspärren) tejpas eller ansluts med dubbelhäftande band. Det lufttätande 

skiktet sitter efter inbyggnad oåtkomlig för åtgärder eller komplettering i det fall att tejp 

eller band lossnar. Det är därför av yttersta vikt att tätning med tejp/band /fogmassa är 

beständig! Ett projekt pågår vid SP som kommer att ge byggsektorn bättre kunskap kring 

olika lösningars beständighet. Dock är det alltid viktigt att man endast använder 

åldringsprovade materialkombinationer – och att man fråga hur lång tid 

åldringsprovningen avser (i vissa fall är den 2 år, i andra fall 50 år). 

Det finns vissa identifierade svårigheter/hinder för att bygga lufttäta klimatskal. Bland 

dessa kan nämnas 
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 det krävs insatser i form av information och utbildning i respektive byggprojekt 

kring lufttäthetsfrågorna. 

 utveckling fortgår för att ta fram lösningar/komponenter som underlättar arbetet 

med att få lufttäta klimatskal 

 vissa frågeställningar finns kring beständigheten hos lufttätheten om man inte 

fokuserat på denna fråga vid material- och teknikval. 

Byggandet av hus med lufttäta klimatskal har visat sig innebära vissa extra kostnader för 

ett mer noggrant arbetsutförande på byggarbetsplatsen. Det finns dock signaler om att 

denna kostnad är mer märkbar i de första byggprojekten som man utför lufttäta och att 

man sedan lär sig hur arbetet skall utföras och därmed minskar kostnaderna.  

För att säkerställa lufttätheten i väggar krävs i princip alltid en s.k. installationsspalt, 

d.v.s. att tätskiktet förläggs cirka 45-70 mm innanför väggens insida. Eftersom 

elinstallationer m.m. då mycket lättare kan genomföras ut risk för att punktera tätskiktet 

är det inte säkert att merkostnaden blir så mycket större. Men kostnaderna omfördelas 

jämfört med ett traditionellt byggande.  

Underhållsaspekter 

Vissa synliga/åtkomliga delar kan vara möjliga att underhålla, tex invändiga och 

exponerade fogar för lufttäthet mellan fönsterkarm och betongelement. Dock är den 

teknik som används idag tyvärr många gånger dolda i konstruktioner och därmed inte 

åtkomliga för underhåll. Beständighetsaspekten (se ovan) är därför ytterst viktig att ta 

hänsyn till. 

Referenser 

Sandberg PI, Sikander E, 2004, Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen - 

Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av 

tekniska lösningar och utbildning, SP Rapport 2004:22, SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut 

Sandberg PI, Sikander E, Wahlgren P, Larsson B, 2007, Lufttäthetsfrågorna i 

byggprocessen- Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler, SP Rapport 

2007:23, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Sikander E, Wahlgren P, 2008, Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets 

täthet, SP Rapport 2008:35, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Wahlgren P, 2009, Goda lösningar på lufttäta konstruktionslösningar, SP Rapport från 

2009, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Adalberth K, 1998, God lufttäthet, TS:1998, Byggforskningsrådet, ISBN 91-540-5809-0, 

Stockholm 
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5.2.3 Klimatskalets formfaktor   

En byggnads form har betydelse för energianvändningen (värmeförluster genom 

klimatskalet). Ju mindre klimatskalets yta är i förhållande till den invändiga volymen eller 

golvytan desto energieffektivare byggnad. Vanligen definierar man formfaktorn som 

omslutande yta dividerat med golvyta (Aom/Atemp). I samband med utformningen av 

byggnaderna i tidiga skeden beaktas detta. Energibalansberäkningar ger hjälp vid val av 

byggnadens utformning. I ett flerfamiljshus är det ofta mycket lättare att uppnå en låg 

formfaktor jämfört med ett småhus. För ett flerbostadshus är det inte orimligt att uppnå en 

formfaktor kring 1,0 medan det för ett småhus i princip är omöjligt att komma under 2,2. 

Å andra sidan är det för flerbostadshus svårare att uppnå en mycket låg genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um), detta beroende på att klimatskalets andel fönsteryta 

är mycket större. Orsaken är att även de bästa fönstren som finns att få tag i ändå har 5-8 

gånger sämre isolerförmåga än en bra vägg. 

 

Figur 4 Exempel på byggnader med olika formfaktorer. Båda byggnaderna har samma 

uppvärmda yta men flerfamiljshuset till vänster har bara en formfaktor på 1,4 medan 

förskolan till höger har en formfaktor på 2,4. 

 

En låg formfaktor vilket är att föredra indikerar att byggnaden har en förhållandevis liten 

omslutningsyta, byggnaden har troligen också få vinklar och burspråk vilket minskar 

andelen köldbryggor. Varje hörn och vinkel medför en köldbrygga oavsett om där finns 

extra reglar eller pelare. För ett välisolerat passivhus utgör värmeförlusterna genom 

köldbryggor ungefär lika stor andel som förlusterna genom väggarna, taket eller grunden.  
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5.2.4 Dubbelfasader – integrerade fasader 

 

 

Figur 5 Solhusen i Gårdsten har inglasade balkonger där luften värms av solen innan den tas 

in i lägenheterna 

 

Teknik för dubbelfasader 

Genom att skapa varmare och vindskyddade zoner på utsidan av byggnadens klimatskal 

minskar energianvändningen för uppvärmning av byggnaden. Minskningen av 

energianvändningen beror dels av att vindens inverkan minskar/kan uteslutas och att 

solen kan värma luften mellan klimatskal och ett andra skal som oftast utförs i glas.  

Zonen mellan fasaderna ventileras och integreras i byggnadens energisystem där värme 

kan återföras till byggnadens uppvärmningssystem vid behov. Ventilationen kan vara 

mekanisk, naturlig eller en hybrid. 

Tekniker som är tänkbara för att skapa ett gynnsamt mikroklimat är 

 dubbla fasader där en glasfasad utanför byggnaden skapar ett klimatskydd. Den 

inre fasaden kan vara ytterligare en glasad fasad eller en ”ogenomskinlig” vägg.  

 delvis inglasade fasader som exempelvis balkonger 

 inglasade/vindskyddade entréer 

 inglasade innergårdar 
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Erfarenheter, referenser 

Tekniken är tämligen ny och lovande men ytterligare utvecklingsarbete är nödvändigt för 

att uppnå önskat resultat. Man har under arbetet med IEA ECBCS Annex 44 konstaterat 

att det i allmänhet finns en ganska positiv bild av avancerade integrerade fasader hos 

intressenter i konstruktionssektorn, men att en övertro kan leda till mindre lyckade 

lösningar. En byggnads energiprestanda och termiska komfort kan bli lidande om fokus 

ligger på designkoncept och utseende. Det är viktigt att fasad, byggnad och 

installationssystem ses som en helhet. Inom Annex 44 har man identifierat minst 200 

byggnader i världen med någon form av avancerad fasad. Dubbelfasade har med några få 

undantag uteslutande använts i kontorsbyggnader. 

Solhusen i Gårdsten använder inglasade balkonger för uppvärmning av tilluft. Luft som 

värmts av solen förs också till en luftspalt i fasaden mot norr.  

 Det är viktigt att kunna bedöma energiprestanda och termisk komfort i byggnaden på ett 

tidigt i stadium med hjälp av beräkningsverktyg. Dessvärre finns inget lämpligt 

beräkningsprogram idag som kan användas av arkitekter och projektörer för att räkna på 

avancerade integrerade fasader. Det finns dock ett stort antal program som kan användas 

för simulering av hela byggnader där fasaden är en del.  

Ett antal experimentella bedömningar av avancerade fasader har gjorts där det visats att 

de testade fasaderna fungerat bra, men med risk att energianvändningen för fläktar kan bli 

höga. 

Tekniken är tämligen ny och lovande men ytterligare utvecklingsarbete är nödvändigt för 

att uppnå önskat resultat. Det är inte säkert att dubbla fasader är en bra lösning under alla 

förhållanden, och det är därför viktigt med en korrekt tidig bedömning av 

energiprestandan i det enskilda fallet. 

Investeringskostnad och kostnad för drift och underhåll är högre än för en standardfasad. 

En LCC-beräkning behöver göras som beslutsunderlag för investeringen. 

Brandsäkerhetsaspekterna måste alltid beaktas vid utformning av dubbla fasader. 

En effekt av dubbla fasader är att ljudisoleringen mellan inne och ute har förutsättningar 

att bli god. 

Underhåll 

Beakta underhållsaspekter såsom ytbehandling och rengöring av ytor. Dessutom kräver 

ventilationssystemet underhåll och uppföljning för att prestandan hos systemet skall vara 

tillfredsställande. 

Att läsa mer 

Arbete pågår inom IEA ECBCS Annex 44 där dubbelfasader är en viktig del. 

Solhusen i Gårdsten utgiven av Gårdstensbostäder. 
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5.2.5 Värmelagring i byggnad – termisk massa  

Teknik för värmelagring 

Aktiva byggnadselement är byggnadsdelar som aktivt används för att transportera 

och/eller lagra värme, ljus, vatten och luft. I detta avsnitt behandlas byggnadsdelar och 

deras förmåga att lagra värme och/eller kyla i den termiska massan från en period till en 

annan och på så sätt minska behovet av tillförd värme eller kyla.  

Man kan använda en byggnads termiska massa aktivt eller passivt. Passiv värmelagring 

sker i den termiska massan hos alla byggnadsdelar (men också inredning mm). Värme- 

och kyllagringsförmågan är relativt god i vanliga byggnadsmaterial, men 

övergångsmotståndet mellan luft och material minskar åtkomsten av lagringspotentialen 

drastiskt. I byggnader med normal energianvändning har studier visat att den termiska 

massans inverkan på den totala energianvändningen är marginell. I mycket 

energieffektiva byggnader är den termiska massans betydelse för den totala 

energianvändningen ännu inte helt klarlagd. Se vidare [Ståhl, 2009].  

Genom att låta vatten eller luft passera i kanaler eller rör i den termiska massan utnyttjas 

den termiska massan aktivt och mer effektivt. Det finns idag olika system för detta. 

Erfarenheter, referenser 

System för att utnyttja den termiska massan aktivt finns idag och som exempel omnämns 

i det pågående Annex 44 arbetet systemet Thermodeck som är ett system med 

tilluftskanaler i mellanbjälklag av betong. 

I Sverige och andra länder har ett system med markförlagda tilluftskanaler använts för att 

nytta marken för förvärmning av tilluften under vintern och avkylning under sommaren. 

På några meters djup har marken i princip konstant temperatur under året. Exempel på 

erfarenhet från sådana system är att det sker en avkylning av luften sommartid som 

innebär risk för kondens på tilluftskanalernas ytor och därmed en ökad risk för tillväxt av 

mikroorganismer. Om en effektiv teknik kunde användas för att tillföra denna ”avkylande 

eller förvärmande effekt” till byggnaden utan att luften från kanalen tillfördes innemiljön 

skulle detta vara en fördel för luftkvaliteten inne. 

Tekniken är ofta lämpligast i klimat med stora dygnsvisa temperatursvängningar. Om 

brukare kan acceptera viss svängning i inomhustemperatur är det en fördel (svängningen 

brukar upplevas som negativ). De exponerade ytan hos de termiska massorna måste vara 

tillräcklig. 

Om tekniken medför att topparna vad gäller värme eller kylbehov kapas kan aggregat 

med lägre effekt installeras. 

Ytterligare kunskap om den termiska massans betydelse i mycket energieffektiva 

byggnader behövs. 

I ett passivhus kan en stor termisk massa vara både en fördel och en nackdel.  Det är en 

fördel när det gäller att jämna ut svängningar rumstemperaturer beroende varierande 

interna laster under dygnet. Nackdelen är att om byggnaden av någon anledning blir 

kraftigt nedkyld kan det ta väldigt lång tid att komma upp i normal temperatur igen. 
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Underhåll 

Passiv termisk massa behöver inget underhåll. Aktiv termisk massa kan bygga på att luft 

eller vatten förs runt i ett system och därmed har pumpar eller fläktar ett underhållsbehov. 

Det kan även vara aktuellt med rutiner för rengöring av systemen i vissa fall.                                                                                                                                       

Livslängd 

Beakta livslängd hos eventuella pumpar och fläktar. 

Att läsa mer 

Ståhl, F, Influence of thermal mass on the heating and cooling demands of a building 

unit, Chalmers 2009 

5.2.6 Fasomvandlande material – PCM  

Teknik för fasomvandling 

Då ett material övergår från flytande till fast form frigörs energi. På samma sätt upptas 

energi då ett material går från fast form till flytande. Denna energi frigörs respektive 

upptas utan att temperaturen förändras hos materialet. På detta sätt får så kallade 

fasomvandlande material (PCM)bättre värmelagrande egenskaper än traditionella 

byggnadsmaterial. Genom att välja material som har sin fasomvandling vid 

rumstemperatur kan denna energi utnyttjas som värmelagring. Vanligtvis används salter 

(oorganiska) eller parafiner (organiska). Hur mycket energi som kan tas upp respektive 

avges bestäms av materialets smält- och ångbildningsentalpi. Mängden energi ligger i 

regel som mest på runt 100 Wh/kg material. 

Det finns idag exempelvis skivmaterial med PCM inblandat, men det finns även i form av 

granulat. PCM kan också användas som kompakta värmelager i väggar golv och tak. I 

ytterväggar kan det placeras både på insida av och utsidan av väggens isolering. Placeras 

det fasomvandlande materialet på insida av isoleringen lagras ett värmeöverskott inomhus 

från en period till en annan. På marknaden finns det färdiga byggelement med PCM i.  

Erfarenheter referenser 

I Sverige finns endast ett fåtal kända objekt där fasomvandlande material har används och 

då i huvudsak i samband med värmeväxlare. Studier och försök vid olika högskolor och 

universitet har dock visat på att det fungerar bra att använda PCM som värmelagrande 

material i byggnader. Förutsättningen är att det finns gott om överskottsvärme i form av 

sol eller internlaster.  

Underhåll och livslängd 

Ett fasförändringsmaterial är inte helt reversibelt vilket gör att applikationen har en 

livslängd och en verkningsgrad som hela tiden minskar för varje fasövergång som äger 

rum.  
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Övrigt 

De organiska (parafiner) fasomvandlande materialen är enkla att använda, ej korrosiva 

och stabila. Nackdelen är att de är dyra och brännbara. 

Oorganiska fasomvandlande material har hög latent värmelagringsförmåga per vikts- eller 

volymenhet, är billig och brandsäkra. Nackdelen är att de är svåra att tillverka och är  

korrosiva. 

Avsaknad av dimensioneringsverktyg samt den dåliga hållbarheten och 

långtidsegenskaperna hos PCM, förhindrar ökad användning. PCM skulle vara mer 

praktiskt att använda vid säsongslagring där fasövergångarna inte sker lika ofta. Se 

kapitlet om säsongslagring. Tyvärr finns det ingen teknik utvecklad för detta ännu. 

Att läsa mer 

Arbete pågår inom IEA ECBCS Annex 44 där PCM är en teknik som beaktas. 

Olsson M, Linder Kristofer, 2009. latent värmelagring i väggar. Umeå Universitet 

5.2.7 Förvärmning och förkylning  av tilluft   

Teknik för ”fri” förvärmning och kylning 

Genom att förvärma uteluften med gratisvärme från marken innan den går in i 

ventilationsvärmeväxlaren höjs systemets energiverkningsgrad något, men framför allt 

förhindras eller minskar risken för påfrysning i värmeväxlaren.  Sommartid kan man på 

samma sätt använda marken för att åstadkomma en viss komforthöjande frikyla. 

Energimässigt är vinsten marginell och kan ur den synvinkeln inte motiveras. I 

kombination med motströms högeffektiva värmeväxlare kan det ändå finnas skäl att 

tillämpa tekniken. Detta då för att undvika påfrysning och uppnå maximal effektivitet när 

det är som kallast. För ett passivhus är det just under de omständigheterna som 

värmeväxlaren behöver prestera som bäst. Under andra tider på året kan det snarare vara 

behov av att minska värmeåtervinningen. Speciellt intressant är tekniken i samband med 

centrala gemensamma motströmsaggregat i flerbostadshus. Detta då centrala roterande 

värmeväxlare, som normalt inte behöver avfrostning, p.g.a. överföring av lukter är mindre 

lämliga att använda i flerbostadshus.  

Det finns i princip två tekniker för förvärmning via mark. Den ena tekniken bygger på att 

man förvärmer uteluften via en markförlagd kulvert. Vanligen låter man all luft passera 

via kulverten hela tiden, men det är också möjligt att helt eller delvis ta luft direkt utifrån 

via ett by-pass-spjäll. Den andra tekniken bygger på indirekt värmning via en vätska-luft-

värmeväxlare som hämtar värmen från marken via en markslinga eller ett borrhål på 

samma sätt som en värmepump. Graden av förvärmning (eller kylning) kan då regleras 

med en varvtalsstyrd cirkulationspump. 

Erfarenheter, referenser 

Tyska passivhus är det vanligt att man förvärmer uteluften via en markförlagd kulvert 

innan den går in i ventilationsvärmeväxlaren. 
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Tekniken med markslinga eller borrhål för indirekt förvärmning har vad vi vet ännu inte 

tillämpats. Det är dock i princip samma konstruktion som har använts för 100-tusentals 

värmepumpar världen över. Det har också blivit allt vanligare att man använder  en 

värmepumps borrhål för frikyla sommartid. 

Underhåll, livslängd 

En markförlagd tilluftskuvert kräver regelbundet byte av ett filter av bra kvalitet (F7) vid 

luftintaget för att undvika minskning av luftflödet, alternativt att kulverten blir förorenad. 

Om detta sköts bör kulverten ha minst lika lång livslängd som ventilationssystemet. Om 

inte så kan man behöva stänga av den, byta ut den eller genomföra en relativt kostsam 

rensning. 

Vätska-luft-värmeväxlaren liksom cirkulationspump bedöms ha samma livslängd som 

ventilationsaggregatet och ringa underhållsbehov.  Den frostskyddade vätskan kan 

behöva bytas ut samtidigt som värmeväxlaren. Själva markslingan eller borrhålet bedöms 

ha längre livslängd, av samma storleksordning som huset.  

Övrigt 

En markförlagd kulvert är en relativt okomplicerad passiv kyl- och värmeteknik. Det är 

dock en ganska dyr lösning.  Det finns också vissa risker med denna lösning. Tidvis kan 

kondens bildas och om inte luftintaget förses med ett bra filter uppstår goda 

förutsättningar för mögeltillväxt. Inspektion, rengörning och eventuellt utbyte är svårt att 

genomföra. I radonhaltig mark finns också risk att radon tillförs tilluften.  

En indirekt förvärmning via markslinga eller borrhål är en relativt dyr men robust 

konstruktion. Styrningen av cirkulationspumpen innebär ett något mer komplicerat 

system, men också bättre möjlighet att anpassa värmeuttaget på ett optimalt sätt. 

Eventuellt kondens kan ledas bort från värmeväxlaren via ett vanligt kondensavlopp. 

Genom att den vanligen placeras nära luft-luft-värmeväxlaren skyddas den mot 

försmutsning av samma bra tilluftsfilter (vanligen F7) som den växlaren. I kombination 

med berg- eller markvärmepump kan samma kollektor användas, men göras något större, 

vilket väsentligt minskar kostnaden. Vid eventuellt läckage kan den frostskyddade 

vätskan (glykol eller etanol) rinna ut i grundvattnet. 

Mer att läsa 

Ståhl, F, Influence of thermal mass on heating and cooling demands of a building unit, 

Chalmers 2009  

Blomsterberg, Sikander, Ruud; Moderna självdragsventilerade skolor – utvärdering av 

ventilation och fukt, Bfr A13:1997 
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5.2.8 Återvinning av värme inom byggnaderna (från luft, 

avlopp)  

Allt eftersom byggnaders klimatskal blir både tätare och bättre isolerat kommer de 

medieflöden som finns in och ut ur huset att få en ökad betydelse. De medieflöden som 

alltid finns är luft och vatten. Kontor, butiker och bostäder har väsentligt olika behov av 

vatten och luft både avseende mängder och  tider. Därför ser de tekniska systemen olika 

ut för olika användningsområden. Utformningen har även styrts av lagar och regler 

avseende främst lägsta nivå. Regler som styr mängden friskluft finns liksom regler för 

rumstemperatur, lokala lufthastigheter och olika typer av föroreningar. Även varmvattens 

lägsta och högsta temperatur finns det regler för. 

Luftsystemet kallas ofta för ventilationssystem men till detta skall för att se hela 

luftmängden läggas även ofrivilliga luftbyten. Klimatskalets och ventilationssystemets  

täthet är i nya byggnader en faktor som idag blir väl tillgodosedd i konstruktionsarbetet. 

Annan ofrivillig ventilation är dock ofta förbisedd. När dörrar ofta användes kommer 

stora luftmängder att kunna bytas med omgivningen. Exempel på stora luftbyten finns i 

butiker med många kunder.  

Luftmängder till byggnader bestämmes av olika fysikaliska faktorer. Om luft användes 

som enda värme eller köldbärare blir luftsystemet dimensionerat för stora luftmängder. 

Andra möjligheter är vattenburna system med direkt värmeväxling mellan vatten och 

rumsluft lokalt. Radiator och golvvärme är exempel på sådana system där endast behovet 

av ren luft bestämmer  luftflödena. 

Luftsystemets fläktar är traditionellt stora energislukare. Detta är ett skäl till att minska 

luftflöden och distribuera värmetillförsel och bortförande ( kyla) på annat sätt.  

I nya byggnader med önskemål om att få en bra innemiljö och lägsta möjliga energibehov 

skall systemen byggas så att luftmängd och temperatur till bygganden kan anpassas till 

momentana behov eller önskad ackumulering. Dessutom skall återcirkulation av luft 

liksom värmeväxling mellan till och frånluft vara möjlig. 

 Den differens som finns i värmeinnehåll mellan luft som kommer till byggnaden och den 

som lämnar byggnaden måste om den är negativ ibland ersättas med tillförd värme. 

En byggnad har generellt ibland värmebehov och ibland kylbehov. När det är 

värmebehov beror i en given byggnad både på omgivningstemperatur och intern 

värmegenerering. Den interna värmen beror på verksamheten i byggnaden och varierar i 

tiden ofta med tiden på dygnet och veckodag. Det kan då vara av stort värde att tillåta 

rumstemperaturen att variera inom ett intervall. Praktiskt finns i bostäder inga krav 

avseende högsta temperatur i gällande byggregler. För lokaler finns det däremot råd 

avseende både lägsta och högsta temperatur.  

Balanserad ventilation med styrning av både till och från luftmängder ger möjlighet att 

föra luftflödena nära varandra i byggnaden och flytta värme från utgående luft till 

inkommande eller omvänt i kyldrift. För alla system som ger möjlighet till återföring av 

luft skall hygienfaktorer beaktas.  Hela värmemängden i ett flöde är dock aldrig möjlig att 

flytta enbart med värmeväxling till ett annat flöde. Värmeväxlare ger en större eller 

mindre temperaturskillnad som behövs för att driva värmeflödet genom växlarytan. I 
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dessa fall är  roterande värmeväxlare en effektiv  teknisk lösning som kan ge mot 80% 

överföring av värmemängder. 

Återföring av frånluft är ett effektivt sätt att minska effektbehov. Vid största värme och 

kylbehov innebär återluft en direkt minskning av storleken av  installerade värme och 

kylaggregat. Vid ”dellaster” kommer naturligtvis även energibehovet att minska. Hur stor 

mängd återluft som är möjlig beror främst på vilka krav som ställs på luftkvaliteten. I 

byggregler specificeras minimikrav på luftmängder och inte på luftkvalitet. Det finns 

även applikationer där fukthalten i luften har stor betydelse. Ett exempel är butiker som 

avfuktar rumsluften i frysdiskarna vilket är energikrävande med både frysning och 

avfrostning.  

Om hela värmemängden skall flyttas mellan två flöden krävs en värmepump. En 

värmepump ger dessutom möjligheten att höja temperaturnivån. Ett exempel är 

frånluftsvärmepump som hämtar värme ur frånluften och kan höja den till en 

temperaturnivå för tappvarmvatten.  

Om behov och tillgång till värme skiljer i tiden behövs ackumulering. Exempel är att kyla 

en byggnad nattetid inom ett temperaturområde och utnyttja den så nerkylda 

ackumulatorn under dagens varma timmar. Ackumulering kan göras på många sätt men 

vanligen i byggnadskroppen eller i vatten. Under de senaste åren har även salter testats. 

Diskussionen ovan om luftsystem gäller principiellt även för värmemängden i färskvatten 

och avloppsvatten. Dock är inte återföring normalt möjlig av avloppsvatten. Direkt 

värmeväxling och värmepump är möjliga alternativ. Utgående vatten som kan vara 

avlopp från duschar och kök, gråvatten, är ur föroreningssynpunkt enklare att hantera än 

om även toaletter är kopplat till samma flöde 

5.2.9 Behovsstyrd ventilation 

Teknik för behovsstyrd ventilation 

Behovsstyrd ventilation (DCV: Demand Controlled Ventilation) innebär som namnet 

antyder att man anpassar ventilationen till behovet. D.v.s. när få eller ingen vistas i 

lokalen sänks eller stängs ventilationsflödet och när många vistas i lokalen höjs 

ventilationsflödet. Regleringen av luftflödet kan i princip ske på två sätt; spjäll-  eller 

fläktstyrning, ofta en kombination av dessa. Styrningen kan antingen ske manuellt, eller 

automatiskt genom mätning och styrning mot ett målvärde för någon parameter, vanligen 

temperatur, fukt och/eller koldioxidhalt. Användning av spisfläktar och spiskåpor kan 

sägas vara en form av manuell behovsstyrning i kök. I F-ventilerade flerbostadshus med 

gemensamma centrala frånluftsfläktar åstadkoms behovsstyrningen enklast genom ett 

motorstyrt spjäll för varje lägenhet samt tryckstyrning i huvudstammen via reglering av 

frånluftsfläkten. I ett FTX-ventilerat flerbostadshus med gemensamma centrala 

ventilationsaggregat blir det mer än dubbelt så komplicerat. För det första krävs det 

dubbla spjäll per lägenhet, ett för frånluften och ett för tilluften. Vidare måste det 

säkerställas att tilluftsspjället stängs något mer än frånluftsspjället, detta för att säkerställa 

att inte ventilationssystemet skapar övertryck. 

I ett FTX-ventilerat flerbostadshus med individuella ventilationsaggregat för varje 

lägenhet kan behovstyrning åstadkommas relativt enkelt genom styrning av aggregatets 

fläktar. 
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Erfarenheter, referenser 

Behovsstyrd ventilation har hitintills mest tillämpats i konferens och möteslokaler, men 

har på senare år också börjat tillämpas i kontor. Inledningsvis har erfarenheterna varit att 

det krånglat en hel del. I bostäder har det hitintills varit några pilotprojekt för att studera 

möjligheterna med tekniken. I de första svenska passivhusen med individuella FTX-

aggregat i varje lägenhet har man haft möjlighet att manuellt styra sina luftflöden. I 

bostäder har det fram till 2006 i princip varit förbjudet att sänka luftflödet under 0,35 l/s 

m
2
. Numera är det tillåtet att sänka flödet till 0,1 l/s m

2
 då ingen vistas i bostaden om 

ventilationssystemet är utformat med närvaro- och behovsstyrning. 

Erfarenheter från behovsstyrd ventilation är varierande. Ett projekt med lyckat resultat är 

ombyggnaden av ED-huset på Chalmers där ett konstant luftflödessystem (CAV) byttes 

ut till behovsstyrd ventilation. Följden blev att både det årliga värmeenergi- och 

fläktenergibehovet minskade. Det finns dock installationer med mindre lyckat resultat, 

speciellt från bostäder. Där har ventilationssystemet inte gått att justera in tillfredställande 

och styrningen har inte varit tillräckligt robust. Det finns således behov för utveckling av 

bättre system, och i flerfamiljshus kan separata ventilationskanaler för varje lägenhet vara 

en tänkbar lösning. En annan metod är att, förutom en central fläkt, ha mindre fläktar som 

försörjer varje lägenhet med luft och ventilationen kan då styras inifrån lägenheten via en 

panel. 

Underhåll, livslängd 

I fallet med motorstyrda spjäll i varje lägenhet finns givetvis en begränsad livslängd och 

visst behov av återkommande underhåll.  Placering av spjäll bör ske med tanke på 

möjlighet till åtkomlighet vid eventuellt fel på spjällmotor. Vid ett centralt FTX-system 

blir risken för feluppkomst ungefär dubblerad.  

Övrigt 

Vid F-ventilation är besparingspotentialen ganska stor varför behovsstyrning kan vara väl 

värt att överväga, både för bostäder och andra lokaler. Vid FTX-ventilation i bostäder är 

besparingspotentialen relativt begränsad. Komplexiteten, installations- och 

underhållskostnaderna för behovsstyrning tillsammans med centrala gemensamma 

aggregat gör det i det fallet till en mer tveksam lösning i flerbostadshus. I lokaler med 

avsevärt mycket högre flöden kan det dock ända vara av intresse med behovsstyrning, 

inte bara för att minska värmeförlusterna men också för att få ned fläktarnas 

elförbrukning. Vid lägenhetsindividuella aggregat är det så enkelt att implementera 

behovsstyrning så det finns ingen anledning att inte göra det.   

Mer att läsa 

Ruud, S.; Fahlén, P., Andersson, H.;   Demand controlled ventilation – Full scale tests in 

a conference room, D5:1993, The Swedish Board for Building Research 

(Byggforskningsrådet), Stockholm, Sweden, 1993 

Fahlén, P., Andersson, H., Ruud, S.; Demand controlled ventilation – Sensor Tests, SP 

Report 1992:13, Swedish National Testing and Research institute, Borås, Sweden, 1992 
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Maripuu, M.-L.;Demand Controlled Ventilation Systems in Commercial 

Buildings,Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2009 

5.3 Minimera behov av kyla 

Välisolerade, täta byggnader har små transmissionsförluster och ventilationsförluster och 

behöver bara litet tillskott av värme (människor, maskiner, spetsvärme) för att hålla 

komfortabel inomhustemperatur året om. Vissa perioder är värmetillskottet större 

(exempelvis sommar, soliga vår- och höstdagar) och det är risk att temperaturen inomhus 

blir för hög. Med hjälp av solavskärmning kan man undvika att värmetillskottet från 

solstrålningen blir för stort. Blir det ändå för varmt inomhus kan vädring alternativt 

ventilation och/eller minskad värmeåtervinning vara en möjlighet att ta bort 

värmeöverskottet. 

5.3.1 Solavskärmning  

I byggnader med fönster med lågt U-värde är det vanligt med större fönster eftersom 

transmissionsförlusterna är låga. De större glasytorna släpper in mer dagsljus men medför 

att solinstrålningen blir stor. För att inte värmetillskottet skall blir för stort under vissa 

perioder finns ett behov av solavskärmning. Man kan utnyttja att solen har olika 

infallsvinklar under året. På sommaren står solen högt och på vintern lägre. Fasta 

solavskärmningar kan utformas så att solstrålarna avskärmas sommartid och släpps in 

under vintern. Ett annat sätt är att utnyttja lövbeklädd vegetation som skärmar solen på 

vintern men släpper in ljus på vintern. Ofta finns ett behov av variabelt solskydd eftersom 

fönsters funktion varierar beroende på olika klimatförutsättningar och tid på dygnet. Visa 

typer av solskydd kan även hjälpa till att behålla värmen i byggnaden under nätterna.  

Typer av solskydd (Beskrivning av tekniken idag) 

Det finns flera olika principer för solavskärmning; utvändig, invändig eller inbyggda i 

fönstret. Utvändiga solavskärmningar är effektivt för att reducera värmestrålningen till 

innemiljön och kan utföras som lameller på fasaden, markiser, s.k. screen och dylikt. 

Utvändiga lösningar kan vara relativt kostnadskrävande och kräver inte sällan 

komplicerade installationer med eller utan motoriserad styrning. Invändigt solskydd 

förkommer ofta som persienner, lamell- och plisségardiner, textila gardiner etc.  Inbyggd 

solavskärmning i fönsterrutor kan vara persienner eller jalusier etc. mellan glasen, 

genomfärgade solskyddsglas eller med en fast beläggning. Den senaste tekniken handlar 

om glas med variabel transmittans som kan regleras med en låg spänning över fönstret 

s.k. ”smarta fönster”. Utvändig solavskärmning kan även utföras som solceller, vilket 

bland annat har använts på Kårhuset Kajplats 305 i Malmö och Mellanhedsskolan i 

samma stad (http://www.solarregion.se/). 

Den total solenergitransmission betecknas g-värde  och är summan av den direkt 

transmitterade solstrålningen T  och den dela av solenergin som absorberas av fönstret 

och sedan tillförs rummet. Utvändiga solskydd kan ha ett g-värde på ungefär 0.1 – 0.5 

beroende på solhöjden. Utvändigt solskydd kan också ge kondensskydd. Mellanliggande 

solskydd har ofta ett g-värde på ungefär 0.15 – 0.7 beroende på solhöjden. För invändiga 

solskydd blir g-värdet ungefär 0.35 – 0.8 beroende på solhöjden. Bortsett från 

solskyddsfilm är de invändiga solskydden egentligen bara bländskydd. 

http://www.solarregion.se/
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Med dagsljuspersienner kan dagsljuset länkas in via den övre delen av persiennen 

samtidigt som den nedre delen av persiennen skärmar bort solstrålningen. Ljusa färger på 

solskyddet reflekterar bort solstrålningen bättre. Täta solskydd (takutsprång, täta 

solskydd) blockerar ljuset. Väv eller persienner filtrerar ljuset. Ljusa vävar riskerar att 

blända när man ser ut genom dem. Mörka vävar ger bättre möjlighet till utsikt genom 

väven. Solskydd finns manuella och motordrivna, automatisk reglering med sensorer. 

Visa solskydd behöver regleras också med vindmätare för att undvika att de blåser sönder 

Erfarenheter och referensobjekt 

I de flesta fall finns inte solskydd med när man projekterar eller uppför en byggnad. 

Normalt monteras solskydd först efter att byggnaden varit i bruk en sommar. Det saknas 

hjälpmedel och beräkningsverktyg för att kunna bedöma solavskärmningens inverkan på 

innetemperaturen och kylbehovet i en byggnad. Tillverkare och återförsäljare presenterar 

bara en grov bedömning av mängden sol som kan skärmas bort av deras produkter, i bästa 

fall. (Wall och Bülow-Hübe 2001) 

Solavskärmningar bör utformas så att byggnaden uppfyller Socialstyrelsens eller 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer och råd avseende maxtemperaturer och 

bedömningskriterier för ”olägenheter för människors hälsa”.  

Låt solen värma byggnaden på vintern annars är det risk att uppvärmningsbehovet ökar 

om solskyddet alltid tar bort solinstrålningen. Viktigt med bra styrning av solskyddet för 

bästa effekt.  

Den installerade kyleffekten kan minska dramatiskt vid användandet av persienner. 

Framförallt om persiennerna monteras på utsidan av fasaden (Bülow-Hübe H. 2007). 

Fönster mot öst eller väst får mest instrålning vid solhöjder på 10-30° (väst max 35 

kWh/m², öst max 30 kWh/m²). Södervända fönster får mest instrålning vid solhöjder på 

50-55° (max 70 kWh/m²). 

Beräkningsverktyg (projekteringshjälpmedel) 

Beräkningsverktyget ParaSol (www.parasol.se) som utvecklats vid Lunds Tekniska 

Högskola är gratis och nedladdningsbart från projektets hemsida. Simuleringsprogrammet 

kan användas för att beräkna kyl- och värmebesparingar vid användande av olika typer av 

solskydd för olika byggnader. 

Ekonomiska aspekter 

Solavskärmning är en kostnadseffektiv åtgärd för att minska energianvändning i 

byggnader framför allt behovet av kyla. Stora glaspartier tillför mycket ljus i byggnader 

och gratis värme. Dagsljuset är det mest behagliga ljuset för människan att vistas i bland 

annat tack vare en naturlig föränderlighet under dagen. Det finns dock oönskade 

bieffekter med övertemperaturer inomhus, vilket till stor del kan hanteras med olika typer 

av solavskärmning.  
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5.3.2 Möjligheter till vädring 

Vädring i kombination med solavskärmning är ett effektivt sätt att minska 

övertemperaturer men det är viktigt att planera för detta från början (Wall 2009).  

Beskrivning av tekniken idag 

Vädring kan ske på flera olika sätt. Man kan använda sig av korsdrag eller termiska 

effekter (skorstenseffekten) eller via förbikoppling av värmeväxlingsfunktionen när det 

inte föreligger något värmebehov (Ruud 2009). Vädring kan ske med manuell eller 

automatisk styrning. 

Erfarenheter och referensobjekt 

Om vi bortser från eventuella värmeförluster är vädring ett billigt, effektivt och 

behovsanpassat sätt att ta bort tillfälliga värmeöverskott. Nackdelen är att man måste 

vädra på rätt sätt och att risken för inbrott och att det regnar in ökar. Likaså kan det vara 

svårt att kombinera med det befintliga ventilationssystemet och vädring kan också ge 

upphov till komfortproblem 

Referenser 

Wall M. 2009. Fönster och solskydd. Kurs: Klimatskal för energieffektiva byggnader. 
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5.4 Minimera användning av varmvatten 

Minskning av energianvändning för varmvattenberedning åstadkommes enklast genom 

att minska användningen av varmvatten. Studier visar på stora individuella skillnader på 

användning av tappvarmvatten mellan olika hushåll och brukare. För hushåll med 

liknande förutsättningar kan det skilja upp till en faktor 3-4,5 i användning, och den 

troliga orsaken är vanor och beteende (Johan Björkman, Roger Nordman et al. 2008).  

Medelvärden för användning av varmvatten och total vattenanvändning har tagits fram i 

ett flertal studier och resultatet presenteras i Tabell 6. Medelvärde för användning av 

vatten per person och år i lägenhet var 71,8 m³ och för varmvatten 24,6 m³ (Statens 

Energimyndighet 2009).  

 

Tabell 6 Total vatten- och varmvattenanvändning i lägenheter (Statens Energimyndighet 

2009). 

 Total vatten-

användning 

(uppskattad) 

m³/(person, år) 

Varmvatten 

(uppskattad) 

m³/(person, år) 

Andel 

varmvatten (%) 

Energimyndigheten, 2009 67 21 32 

Energimyndigheten, 2008 43 17 39 

Thronell, 2007 68 - - 

Hultström m.fl., 2005 72 32 44 

Boström et al., 2003 - - - 

MEBY-projektet, 2002 - 25 - 

Wahlström, 2000 109 28 26 

 

Förutom att förändra beteendet för att minska vattenanvändningen, finns ett flertal 

tekniska möjligheter som beskrivs i 5.4.1. Dessutom finns det en del att tänka på vid 

nybyggnation för att förbereda och möjliggöra en minskning av användning av vatten och 

energi. För att minska tappvattenanvändningen bör ledningssystemen byggas så korta 

som möjligt vilket minimerar onödigt tappande för att få fram ”friskt” vatten till 

tappstället. Ledningssystemet bör vidare vara välisolerat för att inte tappa värme till 

omgivningen. Dessutom skall rätt temperatur på vattnet uppnås; vattnet får inte vara för 

varmt eftersom det då finns risk för att bränna sig på vattnet och värmeförlusterna ökar, 

samtidigt som det inte får vara för kallt för då ökar risken för tillväxt av legionella 

bakterier. Utmaningen ligger i att konstruera ett system genom tekniska åtgärder och/eller 

temperaturstyrningen för att få fram vatten med rätt temperatur utan onödig väntetid.  
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5.4.1 Armaturer  

Beskrivning av tekniken idag 

Det finns ett flertal olika tekniker för att minska varm- och kallvattenanvändningen. 

Vanligast är olika typer av snålspolande tappvattenarmaturer. Ett annat sätt att 

styra/minska användningen av varm- och kallvatten är att som regel installera dusch 

istället för badkar. Exempel på snålspolande tappvattenarmaturer är de så kallade 

engreppsblandarna som kan minska energianvändningen för varmvatten med 600-750 

kWh per hushåll och år jämfört med traditionell armatur. Orsaken är att 

engreppsblandarna har både temperatur- och flödesbegränsning (Wahlström 2000). 

Numer finns även blandare för tvättställ som styrs av en fotocell, vilket innebär att det 

endast spolas vatten när man sätter in händerna under blandaren. Vid installation kan Det 

finns även så kallade perlatorer som är ett munstycke som fästs på den befintliga 

tappvarmvattenarmatur och gör strålen fylligare och mjukare genom att blanda in luft i 

vattenstrålen. Detta gör att det behövs en mindre vattenmängd, och därmed lägre 

energianvändning, för att uppnå samma effekt. Det finns även snålspolande WC-modeller 

med två spolmöjligheter, antingen 4 eller 2 liter. Äldre WC-modeller förbrukar 6 eller 9 

liter per spolning.  

Eventuella erfarenheter och referensprojekt 

I ett flerbostadshus som bytte från tvågreppsblandare till engreppsblandare, samt 

installerade termostatblandare i dusch och badkar, minskade energianvändningen för 

vattenanvändning och beredning med upp till 40 procent (Wall 2006).  

Livslängd och underhållsaspekter 

Den tekniska livslängden för tappvarmvattenarmaturer är cirka 10 år (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien 2002).  

Om vattenanvändningen minskas som helhet i ett flerfamiljshus är det viktigt att även 

avloppssystemet utformas för detta för att minimera risken för igensättning vid för låga 

flöden. En fördel med tappvattenbesparing är att reningen i avloppsreningsverken kan 

göras effektivare med mindre vatten och utsläppen i sjöar och vattendrag minskar. 

5.4.2 Disk o tvättmaskin el driven och värmedriven 

Beskrivning av tekniken idag 

Diskmaskin 

Diskmaskiner som är installerade i bostaden kan värma vattnet på flera sätt, antingen med 

enbart el, med direkt anslutning till varmvattensystemet (och eventuellt även med el) eller 

med fjärrvärme. Vissa maskiner har även separat kallvattenanslutning och använder 

kallvatten för för- och eftersköljning. Fjärrvärmeanslutna diskmaskiner är dock ovanliga 

på marknaden, men varmvattenanslutna diskmaskiner finns på den svenska marknaden 

och inom flera kostnadssegment. Elanvändningen kunde minskas med 119 kWh/år, och 

lika stor ökning av fjärrvärmeanvändningen genom att välja en diskmaskin med 

varmvattenanslutning istället för enbart eluppvärmning (Håkan Walletun and Heimo 

Zinko 2004).  
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Tvättmaskin 

Tvättmaskiner kan placeras antingen i varje lägenhet eller i en gemensam tvättstuga. 

Teknik finns för både hushållstvättmaskiner och större maskiner att ansluta mot antingen 

varmvatten eller fjärrvärmenätet. Vid anslutning mot varmvattensystemet så finns två 

anslutningar; kallvatten och varmvatten. Inne i maskinen blandas dessa till förvald 

temperatur och elvärme spetsar om temperaturen på varmvattnet inte räcker till. 

Maskinen med fjärrvärmeanslutning har en inbyggd värmeväxlare och en styrventil 

reglerar så att rätt temperatur på vattnet uppnås. Fördelen med den direkt 

fjärrvärmeanslutna maskinen är att elanvändningen kan minskas ytterligare. En nackdel är 

att tekniken är mer komplex och inte så vanlig för mindre tvättmaskiner för privatbruk. 

En tvättmaskin med fjärrvärmeanslutning kan minska elanvändningen med 70-110 

kWh/år, medan ökningen av fjärrvärmeanvändningen uppgår till 100-150 kWh/år. Den 

fjärrvärmeanslutna tvättmaskinen ger högre elbesparing och fjärrvärmeanvändning, 

medan maskinen som är ansluten mot varmvattensystemet ger lägre elbesparing och 

fjärrvärmeanvändning (Håkan Walletun and Heimo Zinko 2004).  

Torktumlare 

En tvättmaskin som centrifugerar bra bidrar till att mindre mängd energi behövs för att 

torka tvätten sedan. Både torkskåp och torktumlare är vanliga för att torka tvätten och i 

genomsnitt drar en torktumlare 30-35 procent mindre energi, samtidigt som det tar halva 

tiden (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 2002). Det finns två typer av torktumlare, 

dels konventionella kondenstumlare, dels värmepumpstumlare. I den senare torkas och 

återanvänds den varma luften, istället för att värma upp ny luft. Halva 

energianvändningen kan således kapas bort (Statens Energimyndighet 2007).   

Eventuella erfarenheter och referensprojekt 

En möjlighet vid gemensamma tvättstugor är dessutom att införa en avgift för 

användningen. Detta har införts hos Mönsterås Bostäder. Genom avgiften blir alla 

medvetna om att det kostar att tvätta och tillgängligheten till tvättstugorna har ökat 

samtidigt som förbrukningen har minskat (Klas Palmqvist and Andreas Paulsson 2008).  

Livslängd och underhållsaspekter 

Den tekniska livslängden för vitvaror brukar sättas till cirka tio år (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien 2002).  

5.4.3 Varmvattencirkulation  

En försiktig uppskattning av värmeförluster för täckande av VVC-förluster är ca 50% av 

behovet för tappvarmvattenberedning. Denna andel är givetvis beroende av VVC-

systemets utformning, storlek och standard. (Aronsson, 1996) 
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Isolering 

Eftersom normer kräver att vattentemperaturen i hela tappvarmvattensystemet ska vara 

hög så tillåts inte returvattnet sjunka under 50°C i besparingssyfte. Den enda 

värmebesparingsmöjligheten blir därmed isolering av VVC-ledningarna. 

För att spara energi kan VVC-rör samisoleras med VV-rör. Tappvarmvattnets 

distributionsledningen och returledningen för VVC isoleras samman. Detta ger en 

reduktion av värmeförluster med upp till 40% jämfört med separat isolering. 

(Wollerstrand, 2002) 

5.4.4 Vattensnål teknik 

Ett normalt tappvarmvattenbehov i flerbostadshus är 50 - 70 l/person, dygn. Ett normalt 

energibehov för tappvarmvatten är 1800 - 2600 kWh/år och lägenhet. Med vattensnål 

teknik kan man kan detta reduceras med ca 20% till 1400 - 2100 kWh/år. Vattensnål tek-

nik kan ses som ett alternativ eller komplement till individuell mätning av 

tappvarmvatten. 

5.4.5 Individuell mätning av tappvarmvatten 

I Sverige och hela Europa blir obligatorisk mätning och debitering allt vanligare för 

energirelaterade nyttigheter på lägenhetsnivå. Det finns ett EU-direktiv som tar upp detta, 

där det står att medlemsstaterna skall genomföra program för individuell debitering av 

hushållen baserat på värme- och vattenförbrukningar. Syftet är att minska 

energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen. Direktivet säger dock inget om att 

detta bör lagstadgas. 

Uppskattningar av sparpotentialen för individuell mätning skiljer sig ganska mycket. En 

undersökning finansierad av Statens Energimyndighet menar att sparpotentialen ligger i 

storleksordningen 25-35 %. Det är tillräckligt för att uppnå lönsamhet, både 

samhällsekonomiskt och fastighetsekonomiskt. (Berndtsson, 1999) 

5.4.6 Termostatisk cirkulationsventil 

För att få ett effektivt tappvattensystem krävs väl avvägd dimensionering, exempelvis 

med användning av termostatisk cirkulationsventil, TCV. Detta är en injusteringsventil 

som används i VVC-kretsens stammar. En ventil med hög förstärkning och liten hysteres 

är att föredra. (Wollerstrand Persson, 2004) 

5.5 Hushållsel  

Med ett framgångsrikt införande av lågenergihusteknik minskar energianvändningen för 

uppvärmning och tappvarmvatten samtidigt innebär detta att hushållselen står för en allt 

större andel av husets totala energianvändning. Traditionellt ingår inte hushållselen i 

betraktelsen för ett lågenergihus eftersom denna del är svår att påverka. Det är den 

enskilde brukaren som till stor del står för teknikvalen och också påverkar 

energianvändningen genom sitt brukarbeteende. Trots att denna del är svår att påverka har 

vi valt att ta med denna del i projektet eftersom systemgränsen omfattar en hel stadsdel 
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och hushållselen kommer att representera en relativt stor andel av den totala 

energianvändningen. Notera att hushållselen inte omfattas av BBR. 

Elanvändningen i flerfamiljshus ökar stadigt vilken till stor del beror på ökningen av antal 

produkter i hushållet samt den ökade användningen av produkterna. Eftersom den största 

elanvändningen från apparaterna är den som åtgår vid driften, och tillverkning och 

skrotning endast är en bråkdel av den totala elanvändningen, finns stor potential för att 

minska energianvändning genom att göra driften mer energieffektiv. För att förbättra 

energianvändande produkters energieffektivitet har lagen om ekodesign trätt i kraft sedan 

1 maj 2008. Avsikten är att produkternas energieffektivitet skall ökas utan att försämra 

ekonomin, säkerheten eller användbarheten (Energimyndigheten 2009). 

Ekodesigndirektivet kommer att innebära begränsningar för de flesta energianvändande 

produkter. Bland annat kommer krav att införas för följande elprodukter: 

 Vitvaror och hushållsapparater 

 TV, datorer, hemelektronik etc.  

 Belysning 

Vitvaror beskrivs mer ingående i 5.5.1. Vem som köper in och har ansvaret för vitvarorna 

i en lägenhet beror vanligen på vilken bostadsform det är; i en bostadsrätt ligger ansvaret 

vanligtvis på bostadsinnehavaren, medan det i en hyresrätt är fastighetsägarens ansvar. 

Eftersom det i båda fallen (vanligtvis) är bostadsinnehavaren som betalar för 

utrustningens drift, samtidigt som de inte kan påverka vilka vitvaror som finns 

installerade/installeras, är incitamenten delade. Fastighetsägaren vill ha så låg 

investeringskostnad som möjligt och väljer då i första hand billiga vitvaror med sämre 

energiegenskaper, medan hyresgästen vill ha en låg driftkostnad.  

Tv, datorer och hemelektronik är andra stora energianvändare i en bostad och det finns en 

trend att antalet produkter, och därmed även energianvändningen ökar. Även på detta 

område kommer lagen om ekodesign direktivet att innebära förändringar, men det tar tid 

innan alla begränsningar har trätt i kraft och alla gamla produkter är utfasade. En möjlig 

väg att gå för att minska energianvändningen inom detta produktsegment är information 

till brukarna. Tips till brukarna kan vara att gå igenom de produkter som finns i hushållet, 

samt vad som kan göras för att minimera dess energianvändning. Till exempel drar 

många produkter energi även om de står i stand-by läge. Genom att stänga av produkterna 

helt och hållet sparas inte bara energi, utan brandrisken minskar dessutom. Enbart stand-

by förluster i ett hushåll kan uppgå till 500 kWh per år (Krögerström 2001). För tv-

marknaden finns numera ett flertal olika alternativ; LCD-tv och plasma-tv. Det finns även 

LED-tv som är en typ av LCD-tv. En LCD-tv med LED teknik har lägst 

energianvändning, därefter kommer vanlig LCD-tv och sist plasma-tv. Mellan en plasma-

tv och en vanlig LCD-tv av jämförbar storlek, kan det skilja upp till 60 procent i 

elanvändning (Energimyndigheten 2008). Ännu lägre energianvändning har en LCD-tv 

med LED teknik.  

Belysning och olika energieffektiva belysningsalternativ beskrivs i 5.6.2.  
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5.5.1 Vitvaror i lägenhet, bästa teknik värme och eldriven  

Till vitvaror räknas kylskåp, frys, spis, ugn, diskmaskin, tvättmaskin och 

torktumlare/skåp. Inom EU skall alla vitvaror energimärkas, vilket innebär att 

energianvändningen skall redovisas i form av en energimärkning. Hur eleffektiv en 

produkt är redovisas med en skala från A, grön färg och låg elanvändning, till G, röd färg 

och hög användning. För kylskåp och frysar finns dessutom energiklasserna A+ och A++, 

där A++ har lägst elanvändning. På energimärkningen för tvättmaskiner, 

torktumlare/skåp och diskmaskiner redovisas även hur bra maskinerna tvättar rent, torkar 

alternativt diskar på en skala från A till G, där A är bäst (Statens energimyndighet 2006). 

När det är dags att köpa nya vitvaror är det viktigt att välja produkter från den bästa 

klassen för att få så låg elanvändning som möjligt. Som exempel drar en kyl/frys med 

dagens bästa energiprestanda en tredjedel så mycket energi som en som är 15 år gammal 

(Energimyndigheten 2009).  

Beskrivning av tekniken idag 

Många av dessa produkter, exempelvis tvättmaskiner och diskmaskiner, kan anslutas till 

antingen varmvatten eller fjärrvärmesystemet, vilket beskrivs mer ingående i 5.4.2. För 

torktumlare finns fjärrvärmeanslutna kondenstumlare för flerbostadshus, men för att 

fungera tillfredställande i småhus eller lägenheter krävs en viss utvecklingsinsats (Håkan 

Walletun and Heimo Zinko 2004). Det finns även teknik för att driva kylskåp med 

fjärrvärme, med s.k. absorptionsteknik. För privat bruk där små system är aktuella och 

drivtemperaturen är låg (fjärrvärme) blir effekttalen dock låga (ε ~ 0,55). Det låga 

effekttalet kan jämföras med ett COP på runt 3-4 för kompressordrivna kylskåp som är 

vanligast på marknaden. Den låga verkningsgraden för absorptionsdrivna kylskåp gör att 

det behövs 5-7 gånger mer värme än el för att producera samma mängd kyla. 

Absorptionstekniken är under utveckling, men det kommer troligen dröja en längre tid 

innan den blir kommersiell för dessa tillämpningar.  

När det gäller spisar så finns ett flertal olika hälltyper att välja mellan. Det finns 

konventionella gjutjärnsplattor, gasspisar, induktionshäll och glaskeramikhäll. Av dessa 

typer är induktionshällen den som är mest energieffektiv. I genomsnitt drar den 40 

procent mindre energi än en gjutjärnshäll och 20 procent mindre än en glaskeramikhäll. 

Vid längre användning minskar dock skillnaderna. Förutom att induktionshällen är mest 

energieffektiv, är hällen dessutom endast varm länge en kastrull eller stekpanna av 

magnetiskt material står på den vilken minskar risken för att bränna sig (Statens 

Energimyndighet 2008).  

Livslängd och underhållsaspekter  

För att vitvarorna skall dra så lite energi som möjligt är det viktigt att de används på bästa 

sätt. Till exempel behöver tvätten sällan tvättas i högre temperatur än 60°C för att bli ren 

med dagens tvättmedel. Jämfört med att tvätta i 90°C behövs dessutom endast hälften så 

mycket el för uppvärmning. Ett annat tips är att avfrosta frysen vid behov samt att hålla 

rätt temperatur i kyl och frys. För varje grad kallare än +5°C respektive -18°C i kylskåp 

eller frys ökar energianvändningen med 5 procent (Statens Energimyndighet 2008).  

Den tekniska livslängden för vitvaror brukar sättas till cirka tio år (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien 2002).  
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5.5.2 Information till brukare 

Eftersom det är brukarna som själva styr över sin användning (förutsatt att vitvarorna 

ansvaras av de boende eller är av bästa tillgängliga teknik) så är information till brukarna 

en viktig del för att minska energianvändningen. Individuell mätning och debitering av 

elanvändningen i lägenheter bedöms minska elanvändningen med 10-15 procent (Statens 

Offentliga Utredningar 2008). Individuell mätning och debitering, IMD, i lägenheter är 

idag en självklarhet, men det finns teknik för att gå ett steg längre och installera speciellt 

displayer inne i lägenheten som visar elanvändningen. Genom möjligheten att själva se 

hur mycket energi som deras utrustning använder, och hur den påverkas av förändringar 

ökar medvetenheten om deras eget beteende och kopplingen mellan denna och 

elanvändningen.  

5.6 Minimera fastighetsel 

Fastighetselen ingår i  specifik  energianvändning enligt BBR16.  Om inte konkreta 

åtgärder genomförs på fastighetselen kommer denna andel att få en relativt större 

påverkan på den totala energianvändningen. Till skillnad från hushållselen har den som 

bygger och förvaltar den fullständiga påverkan på teknikvalen däremot kan brukarna ha 

en viss påverkan via sitt brukarbeteendet tex när det gäller belysning. Här finns utrymme 

för förbättringar med införande av kloka styrstrategier. 

5.6.1 Närvarostyrd belysning i gemensamhetsutrymmen 

Beskrivning av tekniken idag 

För att minimera energianvändningen för belysning i gemensamma utrymmen är det 

viktigt att belysningen endast är igång när det behövs. Minskningen av den totala 

belysningstiden får dock inte införas så att nyttas minskas för användarna. Säkerheten för 

användarna måste fortfarande stå i centrum. För att uppnå detta finns ett flertal tekniker:  

 Dagsljusreglering 

 Tidur 

 Närvarostyrning 

 Rörelsestyrning 

 

Dagsljusreglering innebär att belysningen stängs av eller regleras ner för att utnyttja 

dagsljuset från t.ex. fönster och dörrar i möjligaste mån. Vanligtvis regleras en grupp med 

armaturer efter hur dagsljus zonen de sitter i är. Till varje grupp med armaturer är en 

luxmätare kopplad som mäter ljusintensiteten och reglerar belysningen, antingen i steg 

eller steglöst. Denna reglering lämpar sig bäst i utrymmen som används flitigt eller i 

kombination med tidur.  

Tidur kan förprogrammeras för att vara tänd under vissa tider.   

Närvarostyrning innebär att belysningen tänds så fort någon rör sig i utrymmet. 

Närvarogivarna reagerar på förändringen i värmestrålning som uppkommer då någon rör 

sig i utrymmet. Om ingen vistas i utrymmet släcks belysningen, vanligtvis efter en viss 
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tid. Närvarodetektorerna har hög känslighet, och kan upptäcka även små rörelser i stora 

utrymmen.  

Rörelsestyrning fungerar på liknande sätt som närvarostyrning, men reagerar på rörelser. 

De är inte lika känsliga och lämpar sig bäst i mindre utrymmen. Vanligtvis släcks 

belysningen automatiskt efter en viss tid då ingen rörelse har registrerats. Det är viktigt att 

givarna placeras korrekt för att reagera tillräckligt snabbt på rörelse. Dessutom måste 

lämpliga avstängningstider väljas. Det finns även givare som reagerar på ljud.  

Vilken styrning som passar bäst beror på utrymmets storlek, form och hur mycket det 

används. Det skiljer sig t.ex. på vilken styrning som är mest lämplig för belysning i 

trappuppgången, tvättstugan och utomhus.  

Eventuella erfarenheter och referensprojekt 

Närvarostyrning av belysning i gemensamma utrymmen är idag är mogen teknik och 

används ofta, både vid nybyggnation och renovering. Det finns många genomförda 

projekt rapporterade och utfallet har mestadels varit positiva. Möjligen kan det finnas 

klagomål om att det är en fördröjning till att belysningen tänds, vilket troligen går att rätta 

till med bättre injustering av systemet.  

Livslängd och underhållsaspekter 

Som all utrustning så behövs skötsel och underhåll för att säkerställa att styrningen 

fungerar som det är tänkt. Det är dessutom viktigt att injusteringen görs korrekt från 

början för att minimera underhåll och missnöje för användarna.  

Den tekniska livslängden för belysningsarmaturer sätts ofta till 10 år (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien 2002).  

5.6.2 Lågenergilampor inne och ute  

Belysning är ett område där mycket kan göras för att minimera elanvändningen. Generellt 

sett kommer 90 procent av miljöbelastningen från belysningsutrustning från driften, 

medan endast vardera 5 procent kommer från tillverkning och skrotning. Om istället 

livscykelkostnaderna under tjugo år för belysningsutrustning jämförs står investeringen 

för 10 procent, drift och underhåll för 20 procent och slutligen elkostnaden för resterande 

70 procent. Modern belysningsutrustning har upp till 80 procent lägre energianvändning 

än utrustning från 70-talet (Energimyndigheten 2005). Det finns således mycket att tjäna, 

både energi- och kostnadsmässigt på att ha en effektiv belysningsutrustning. Det är även 

viktigt att belysningsstyrkan är väl anpassad för användningsområdet. För att ta reda på 

detta kan belysningens intensitet mätas upp med en så kallad luxmeter och resultatet kan 

därefter jämföras med rekommendationer i Ljus och rum (Ljuskultur).  

Beskrivning av tekniken idag 

På marknaden finns idag ett flertal olika belysningstekniker som har olika hög 

energieffektivitet. Glödlampor och halogenlampor som är vanliga på marknaden har ett 

lågt ljusutbyte i förhållande till den effekt som lampan drar. Dessutom har lagen om 

ekodesign direktivet trätt i kraft vilket innebär en hel del förändringar. Till exempel 

förbjöds alla matta glödlampor samt 100 watts klara glödlampor hösten 2009 (Statens 
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Energimyndighet 2009). På sikt kommer även alla andra klara glödlampor med andra 

effekter att förbjudas. När alla klara glödlampor är förbjudna kommer även kraven på 

lågenergilampor, LED-lampor och halogenlampor skärpas (Statens Energimyndighet 

2007-11-23). Det finns dock flera olika belysningstekniker som kombinerar bra ljus, och 

högt ljusutbyte med lång livslängd. Exempel på bra belysningstekniker är lysrörslampor, 

kompaktlysrör, lysrör och LED-belysning.  

Lysrörslampor är som namnet antyder ett lysrör, som har böjts och försetts med inbyggd 

elektronik och sockel som går att använda i traditionella glödlampssocklar. Ljusutbytet 

från en lysrörslampa är 4-5 gånger större per tillförd watt än för glödlampor. Detta gör att 

en glödlampa på 60 watt motsvarar samma ljus som en lysrörslampa på 15 watt. För en 

vanlig 60 watts glödlampa som används 4 timmar om dagen och byts ut till en 15 watts 

minskar energianvändningen med ca. 66 kWh om året. Detta motsvarar ca. 72 kronor 

med ett elpris på 110 öre per kWh. Eftersom investeringskostnaden för en lysrörlampa är 

mellan 25 och 75 kronor, är detta en investering som snabbt betalar sig. Dessutom har de 

en livslängd som är 6-15 gånger så lång, ca 10 000 timmar vilket ytterligare förbättrar 

kalkylen (Energirådgivningen 2009). För lysrörslampor finns energimärkning på 

kartongen enligt liknande system som för vitvaror, där energiklass A är bäst och bör 

användas. Det finns även flera tester genomförda för lysrörslampor och det har visat sig 

att både kvalitet och pris varierar. Även hur väl lamporna fungerar för utomhusbruk 

varierar och vissa lampor tänder dåligt vid kyla. Således är det viktigt att ta fram 

tillförlitlig information om lampornas tekniska specifikationer (livslängd, ljusintensitet, 

funktion vid kyla etc.) när belysning projekteras för att få ett lyckat resultat.  

Kompaktlysrör är också ett böjt lysrör, precis som lysrörslampor, fast utan inbyggd 

elektronik. De kräver således andra armaturer och går inte att använda istället för 

glödlampor. Både kompaktlysrör och vanliga lysrör kräver driftdon för att fungera och 

det finns två typer av don, dels ett som drivs av frekvensen 50 Hz och ett så kallat HF-don 

(högfrekvensdon) som har en frekvens mellan 30 000 och 70 000 Hz. Ett HF-don upplevs 

flimmerfritt och tänds utan blinkningar (Energirådgivningen 2009). HF-don minskar 

dessutom energianvändningen och ökar hållbarheten (Energimyndigheten 2007). Det 

finns även speciella HF-don som kan ljusregleras (dimbara), vilket ytterligare sänker 

energianvändningen samtidigt som komforten för användaren ökar. Ett kompaktlysrör har 

en livslängd på 7 000-8 000 timmar (Hallila 2009). Av den tillförda energin blir ca 20 

procent ljus och resten värme (Energirådgivningen 2009).  

Lysrör 

Vanliga lysrör är också väldigt energieffektiva, men kan bara användas i speciella 

armaturer eftersom de kräver driftdon precis som kompaktlysrör. Lysrör har en livslängd 

på 18 000-24 000 timmar (Hallila 2009).  

För lysrörslampor, kompaktlysrör och vanliga lysrör gäller att det tar längre tid för dessa 

att uppnå full ljusintensitet. Upp till mellan 20 och 60 sekunder kan det ta innan dessa 

uppnår full ljusintensitet (Energimyndigheten 2007).  

LED-belysning 

Nytt på belysningsfronten är lysdioder, LED-belysning som växer kraftigt. Fördelen med 

LED-belysning är en extremt lång livslängd, upp till 50 000 timmar beroende på 
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omgivningstemperatur och ett väldigt högt ljusutbyte. Ytterligare fördelar med LED-

belysning är att lamporna är väldigt små samtidigt som de är effektiva. Utvecklingen går 

hela tiden framåt för LED-belysningen och ger idag ca. 60 lumen per watt, men kommer 

troligen att öka till 150-200 lumen per watt inom 10-15 år. De finns dessutom i ett flertal 

olika färger och går att variera i det oändliga med form. Tidigare har ljusåtergivningen 

varit ett problem för LED-belysningen, men det blir bättre och bättre. LED-belysning har 

högst ljusintensitet vid låga omgivningstemperatur och därför fungerar LED-belysning 

även bra utomhus när det är kallt. För att LED-belysningen skall fungera optimalt är 

således viktigt att även armaturerna är anpassade med inbyggd kylning t.ex..  

Livslängd och underhållsaspekter 

För att belysningsanläggningen skall fungera som det är tänkt och ha så låg 

energianvändning som möjligt är det viktigt med underhåll. Lampor behöver bytas ut när 

de är trasiga för att anläggningen skall fylla sin funktion och inte innebära en ökad 

olycksrisk. Dessutom måste armaturerna rengöras regelbundet för att ge avsedd 

ljusintensitet.  

Livslängden för ljuskällor varierar beroende på vilken typ av lampa som används, se 

under respektive produkttyp för detaljerad livslängd.  

Ekonomiska aspekter/kostnad för att införa systemet/kostnad för att underhålla 

systemet 

I vissa fall kan det vara värt att satsa mer pengar på installationen för att senare spara 

pengar genom ett lägre underhållsbehov och/eller lägre energianvändning. För att ta reda 

på vilket system som är optimalt kan en typ av livscykelkostnadsanalys göras på hela 

anläggningen. Det som bör finnas med i en sådan kalkyl är kostnader för armaturer, 

kostnader för skötsel och underhåll, kostnader för drift (elektricitet) samt förväntad 

livslängd för lampor.  

5.6.3 Transportarbete minimera tryckfall i kombination med 

bästa teknik för fläktar och pumpar 

För att få ett så energieffektivt system som möjligt är det viktigt att dimensionera och 

bygga ett system med så låga tryckfall som möjligt från början. Det gäller både för 

ventilationssystem med fläktar och vattenburna system med pumpar. För att få så låga 

tryckfall som möjligt i ett ventilationssystem väljs större dimensioner på kanaler samt 

övergångar och böjar med bra aerodynamiska egenskaper och utan skarpa kanter.  

Viktigt att känna till är att även pumpar och fläktar kommer att påverkas av införandet av 

ekodesign direktivet. För pumpar kommer kraven på dess effektivitet att börja gälla år 

2013. Det innebär att inga nya pumpar får tillverkas och säljas som inte uppfyller kraven. 

År 2015 kommer kraven att skärpas ytterligare för pumpar, och målet är att bara de 

pumpar som är allra bäst skall finnas kvar på marknaden. För fläktar är det ännu inte 

bestämt när och vilka restriktioner som kommer att införas, men det kommer att beslutas 

under våren 2010. Mer information om ekodesign direktivet och hur det kommer att 

påverka pumpar och fläktar, och även andra produkter, kan fås genom 

Energimyndighetens hemsida. 



  51 

   

 

Beskrivning av tekniken idag 

Fläktarnas fläkthjul kan ha antingen bakåt- eller framåtböjda skovlar. Bakåtböjda skovlar 

ger en högre verkningsgrad än framåtböjda dito. Det är inte ovanligt att en fläkt med 

framåtböjda skovlar har 10-15 procentenheter lägre verkningsgrad än en fläkt med 

bakåtböjda skovlar (Abel and Elmroth 2006). Det finns dock fördelar med framåtböjda 

skovlar; de kan byggas både mindre och billigare än en med bakåtböjda skovlar. Å andra 

sidan kräver fläktar med bakåtböjda skovlar mindre underhåll än en med framåtböjda 

skovlar. Dessutom bör fläkten ha en frekvensstyrd motordrift, vilket innebär att varvtalet 

på fläktmotorn regleras steglöst beroende på motståndet i kanalen samt efter 

utetemperaturen (Energimyndigheten 2006). I Tabell 7 åskådliggörs SFP-värden för 

fläktar i nuvarande installationer, bästa tillgängliga teknik idag och potentialen i 

framtiden.  SFP står för ”Specific Fan Power ” och är ett mått på eleffektivitet för 

fläktsystem. 

Tabell 7 SFP-värden för fläktar i lokaler och bostäder (Markusson 2009) 

  SFP [kW/(m³/s)] 

Typ av byggnad  SFP idag SFP bästa 

idag 

SFP framtiden 

Lokaler  2,6 2 1,5 

Bostäder F-system 2 0,6 0,4 

FTX-system 4 1,5 1,2 

 

Eventuella erfarenheter och referensprojekt 

För att ytterligare minska behovet av elenergi för fläktar och ventilation, kan 

ventilationen behovsstyras Vid behovsstyrd ventilation anpassas luftflödet till behovet, 

vilket kan spara både elenergi i minskat fläktarbete och minskade värmeförluster via 

ventilationen. Se även avsnitt behovsstyrd ventilation. 

När det gäller pumpar så skiljer det mycket i verkningsgrad mellan olika modeller, och 

det är viktigt att välja bästa tillgängliga teknik på marknaden. Pumpar av äldre årgång kan 

ha så låg verkningsgrad som fem procent. För nya, mer energieffektiva pumpar varierar 

verkningsgraden kraftigt och de bästa har en verkningsgrad omkring 25 procent, medan 

de sämre endast 10-15 procent (Energimyndigheten 2007). Tillgänglig teknik finns 

således, men ofta väljs en sämre variant på grund av ett högre inskaffningspris. I och med 

införandet av ekodesigndirektivet kommer endast de bättre pumparna bli kvar på 

marknaden, men det är viktigt att välja rätt storlek på pumpen, för att den skall används 

vid ett gynnsamt område där den har en hög verkningsgrad.  
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Tabell 8  Verkningsgrad för pumpar i små- och flerbostadshus med olika byggår (Markusson 

2009). 

Typ av byggnad Verkningsgrad 

idag [%] 

Verkningsgrad 

bästa idag [%] 

Verkningsgrad 

framtiden [%] 

Småhus byggda år 1990 

eller tidigare 
5 30 40 

Småhus byggda år 1991 

eller senare 
10 30 40 

Flerbostadshus byggda år 

1990 eller tidigare 
12 50 60 

Flerbostadshus byggda år 

1991 eller senare 
20 50 60 

 

Livslängd och underhållsaspekter 

För att bibehålla sin funktion och livslängd behöver både pumpar och fläktar skötsel och 

underhåll regelbundet, såsom byte av lager, rengöring etc.. Livslängden för pumpar och 

fläktar är 15-20 år, men det kan vara lönsamt att byta till bättre pumpar och fläktar 

tidigare eftersom prestandan ökar  

5.7 Beteendets inverkan på energianvändningen 

Beteendet hos de boende har stor inverkan på energianvändningen för både uppvärmning, 

tappvarmvatten och hushållsel. Energianvändningen hos de boende kan endast till viss del 

styras eller begränsas med hjälp av olika tekniska åtgärder, såsom snålspolande 

vattenarmaturer etc.. De boendes egna incitament och intresse utgör istället den viktigaste 

delen för att minska energianvändningen.  

5.7.1 Information till brukare  

Att inspirera hushåll att minska sin energianvändning kan göras på en rad olika sätt. Det 

är dock av stor vikt att inte se de boende som en enda homogen grupp, där en typ av 

information och en typ av kommunikationskanal fungerar för alla. De boendes 

förutsättningar kan se mycket olika ut (t ex vad det gäller hushållssammansättningen), 

men det finns även olika syn och preferenser när det gäller energiaspekter, liksom för sitt 

boende överlag, som bör tas i beaktning. 

Att veta vilka människor som bor i sitt bestånd är av värde för en fastighetsägare för att 

förstå de olika behov och intressen som finns hos de boende relaterat till deras bostad och 

boendemiljö. Att få en uppfattning om betydelsen av t ex energi- och innemiljöaspekter 

så väl som ekonomiska, sociala och kulturella aspekter kan vara vägledande när man ska 

involvera de boende och skapa förutsättningar för att få deras acceptans, stöd och 

engagemang när det gäller t ex ett energibesparingsarbete. Människor har olika 

drivkrafter och kan stimuleras på olika sätt att spara energi. Kunskapen om de boende kan 
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även ge ytterligare förståelse för hur människor integrerar med sitt hem, vilket innefattar 

de energibesparande åtgärder som gjorts, och kan resultera i att insatser görs för att påvisa 

hur man bör bruka och underhålla sin bostad på ett klokt sätt för att den ska fungera på 

avsett sätt.  

Förståelsen för olika boendetyper är mycket användbart när det gäller att tillämpa 

lämpliga kommunikationskanaler och för att utarbeta informations- och 

utbildningsmaterial eller införa energieffektiviseringsåtgärder. De finns de boende som 

har ont om tid och vill ha färdiga paketlösningar, och de finns andra som vill ha viss 

valfrihet och som vill göra mycket arbete själva när det gäller sin bostad. Här kan ett 

informationsmaterial behöva anpassas med lättförståeliga illustrativa bilder å ena sidan 

och faktarik text med tips på fler informationskällor å andra sidan. Aktiviteter som är 

anpassade efter typ av mottagare blir sannolikt mer framgångsrika än om generella 

insatser används. Exempel på andra kommunikationskanaler kan vara idéverkstäder, 

informationsmöten, enkäter, intervjuer och samtal, forum för feedback så som 

webbportaler och boendekontor, nyhetsbrev, utställningar om använd och/eller planerad 

bygg- och installationsteknik, utbildningstillfällen för både vuxna och barn, möteslokaler 

tillgängliga för boendekommittéer, etc., etc. Kommunikationen med de boende är en 

kontinuerlig process och den stora vinsten är att de boende ges möjligheten att delta.  

I ett planerat projekt håller man på att ta fram ett antal energismarta handlingsplaner som 

kan hjälpa olika boende att sänka sin energianvändning. Handlingsplanerna är tänkta att 

täcka in de största skillnaderna i människors behovssammansättning, och kommer att vara 

utformade som ett antal möjliga kunderbjudanden. I det individuella sluterbjudandet görs 

en anpassning som beaktar hushållsstorlek, bostadsform och energislag. Resultatet 

kommer bli en sänkning i energianvändningen, vilken kommer vara olika mycket för 

olika hushåll och som kanske inte når upp till den potentiellt möjliga besparingen men 

den kommer att vara realiserbar för de aktuella kunderna (för mer information hänvisas 

till Eivor Lindberg på Alingsåshem AB). Det kan även tilläggas att detta arbete är en 

utveckling av de boendetypologier som togs fram i slutet av 90-talet av SMG/Sifo 

tillsammans med ett antal företag (för mer information hänvisas till Bengt Ekdahl på 

Pelàtis Consulting AB).   

5.7.2 Individuell mätning  

Individuell mätning och debitering (IMD) har länge använts för el, men för vatten och 

värme är det fortfarande relativt ovanligt. Istället har kostnaderna för vatten och värme 

fördelats mellan lägenheterna utifrån deras golvarea. Intresset ökar dock stadigt eftersom 

de boende får incitament att sänka sin vatten- och värmeanvändning när de själva betalar 

för den.  

Individuell mätning och debitering av el 

IMD av el används i stort sätt av hela bostadsbeståndet. Vissa har gått ett steg längre och 

presenterar aktuell användning på en display inne i lägenheten. Via displayerna kan 

elanvändningen följas exempelvis dygnsvis eller timme för timme och direkt se vad som 

händer om någon elenergikrävande produkt stängs av. Installationen av displayerna har 

gett en besparing (för hyresgästerna) som ligger kring 10 kWh per m² och år. Displayerna 
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kan dessutom användas för att sända ut gemensam information till alla, eller enstaka 

hyresgäster (Anderstam 2007).  

Individuell mätning och debitering av varmvatten 

I dagsläget finns IMD av tappvarmvatten installerad i drygt 1 procent av 

lägenhetsbeståndet, men det ökar snabbt (Boverket 2008). Studier som utförts hittills 

tyder på en minskning av varmvattenanvändningen på 15-20 procent (Statens Offentliga 

Utredningar 2008). Priset för installation av IMD har tidigare varit ett hinder, men 

eftersom den tekniska utvecklingen hela tiden går framåt kommer priserna troligen att 

sjunka. För att minimera kostnaderna för IMD av varmvatten är det viktigt att förbereda 

för detta vid nybyggnation. Till exempel kan rörledningar dras så att varje lägenhet förses 

via en stam och inte från flera vilket i så fall minskar kostnader för mätare, installation, 

underhåll och eventuellt även avläsning. Om dessutom stigarledningen placeras i 

trappuppgången, där de går att komma åt utan att behöva gå in i lägenheterna underlättas 

underhåll och eventuell kalibrering.  

Individuell mätning och debitering av värme 

IMD av värme har enligt flera studier minskat värmeanvändningen med 10-20 procent 

(Boverket 2008). Värme är dock svårare att mäta än varmvatten och det finns främst två 

principiella metoder:  

 Mätning av tillförd radiatorvärme 

 Mätning av rumstemperatur (komfort) 

Båda metoderna har flera fördelar och nackdelar och det är fastighetens egenskaper som 

bestämmer vilken metod som är mest lämpad. En svaghet hos IMD för värme är att den 

boende endast till en mindre del kan påverka sin egen energianvändning och 

mätmetoderna har brister. Till exempel spelar placeringen av lägenheten i huset roll för 

energibehovet. Lägenheter i utsatta lägen, som exempelvis hörn, bottenplan och längst 

upp har ett större uppvärmningsbehov för att uppnå samma temperatur. Dessutom kan 

egna installerade värmealstrande produkter i lägenheten, som exempelvis tv-apparater 

och annan elutrustning, värma upp lägenheten som den boende redan betalar för.  

Om temperaturgivare installeras i lägenheten kan dessa användas för att automatiskt 

reglera framledningstemperaturen till värmesystemet. Om det exempelvis blåser och 

lägenheterna på en sida av huset blir kallare kan framledningstemperaturen ökas, och 

tvärtom sänkas om alla lägenheterna är (för) varma.  

5.7.3 Något kort om exemplet om datoravstängning  

Ett konkret exempel från införandet av Eco Design Direktivet som både fokuserat på att 

minska energianvändningen men också studerat hur man indirekt kan påverka 

brukarbeteendet. Genom att välja en energieffektiv ny lap top kan man jämfört med en 

traditionell stationär dator minska energi användningen från 150 W till 5 W. Erfarenheten 

visar att det är få brukare som ändrar standardinställningar på apparater. 
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5.8 Omfördelning av överskottsvärme inom 

Kongahälla 

För omfördelning av värme inom ett område med flera byggnader kan en rörledning med 

vatten vid 35°C till 45°C mellan byggnaderna vara ett intressant alternativ. Värmepumpar 

levererar överskott till rörsystemet och hämtar värme när det behövs. Vid totalt 

värmebehov förses systemet med tillskott från antingen en central värmepump eller 

fjärrvärme. Möjligen kan lågtemperatursystemet vara tillräckligt för att direkt kopplas till 

golvvärme via en plattvärmeväxlare, åtminstone under vissa delar av året. 

För att omfördelning av värme skall vara aktuellt måste det finnas värme att omfördela. 

Under långa perioder av dygnet och året kommer värmebehovet i bostäderna att vara 

lägre än producerad intern värme. Detta innebär att det finns överskott. Det värmebehov 

som alltid finns är varmvatten. Om detta innebär att hela ackumuleringsbehovet för 

tappvatten kan elimineras är osäkert, men direktuppvärmning från kallvatten till nära 

temperaturen i ringledningen är möjlig och sedan toppning med värmepump i en 

genomströmningsvärmeväxlare eller ackumulering lokalt av en viss vattenmängd. Hela 

ringledningen kan ses som en stor ackumulator. Varmvattenbehovet i en bostadsfastighet 

varierar mycket beroende på antalet människor i varje lägenhet och människors beteende. 

Från en norsk genomgång av ett passivhus redovisat av Jörn Stene vid en konferens 2008 

finns en del data från ett projekt Damsgård.  

Ett hus med 40 lägenheter är analyserat och visar på ett varmvattenbehov av 4200 kWh/ 

lägenhet, år. 

 Installerad effekt anges till 26kW effekt för dessa 40 lägenheter och ackumuleringsbehov 

3,8 m3.  

Uttaget var 100kWh mellan 0600-0800, 20 kWh 0800-1000, 300kWh 1600-1900 och 45 

kWh 1900-2200. 

 I en svensk studie har det mätts upp 1149 kWh/person ,år för boende i lägenhet. 

Ytterligare andra data anger 979 ( 1527-455) kWh/person, år. I dessa saknas dock 

värmeförluster för cirkulation  och ackumulering som kan vara upp till 2200 kWh/ 

lägenhet, år ( Wahlström 2000). Om förluster och 1,4 personer/lägenhet ansättes blir det 

3800 kWh/ lägenhet, år.  

Därmed ser svenska och norska data ut att överensstämma inom det vida område som 

varmvattnet omfattar. Ansätt nu här minskning av förbrukning till åtminstone samma som 

för villor genom individuell varmvattenmätning och kanske minskning av förluster med 

30%. Därmed skulle beräkningsdata kunna vara 2000 kWh/ lägenhet, år eller ungefär 

häften av de norska siffrorna. 

Om detta nu kan expanderas till 938 lägenheter skulle energibehovet vara 5,5 MWh/dygn, 

kapacitet 310 kW och ackumulering 45 m3. 

Ackumulering kan delvis göras i en ringledning och lokalt till en mindre mängd. Ett 0.2 

m diameter rör behöver vara knappt 1,5 km för att få 45 m3 volym. I ett passivhus 

representerar varmvatten i storleksordning 2-3 gånger så stor energimängd per år som den 

för uppvärmning.  



  56 

   

 

 

Frånluft i ventilation skall enligt BBR vara minst 0,35 l/s,m2 om det finns människor 

närvarande och ner till 0,1 l/s, m2 utan människor. I ventilationssystem för bostäder är 

både FTX och frånluftvärmepumpar möjliga. Om FTX väljes är tillgänglig marginal för 

vp liten. Under många av årets timmar kommer ett väl isolerat hus att sakna värmebehov. 

En FTX kan då antages ge övertemperatur i bostaden. Om den överskottsvärme som 

under viss tid finns i frånluft är ekonomisk att utnyttja i olika tekniska 

uppvärmningslösningar är i dagsläget oklart. 

Värmemängden är grovt 15-20% av värmen till varmvattenbehovet dessutom krävs 

återföring av den värmen till bostaden för att värma tilluft under den tid som 

yttertemperaturen är för låg för direkt inblås om inte blandning sker.  

Överskott i livsmedelsbutik är mindre än normalt eftersom behovet av kyla skall minskas 

dramatiskt i förhållande till ”vanliga” installationer. Ett riktvärde bör vara -30% jämfört 

med de bästa installationerna idag och upp mot -60% jämfört med befintliga 

installationer. Under vinter kommer all producerad värme att behövas i butiken. Under all 

övrig tid finns ett överskott att använda till t ex varmvatten. Hur stort behovet blir internt 

beror på butikens verksamhet t ex finstyckning av kött, diskmaskiner för bageri. 

Livsmedelsbutik och andra butiker kommer att ha kylbehov under längre period än 

bostäder. Överskottet från livsmedelskylan kan användas till varmvatten i bostäder med 

lokala värmepumpar. 

Värmebehovet i livsmedelsbutiken kommer att minska och klimatkylbehovet att öka 

jämfört med befintliga installationer. Hur slutresultatet kan förväntas bli behöver utredas. 

En anläggning av typen Friskis och Svettis i området förbrukar en hel del duschvatten 

speciellt kvällstid från 1700 till 2000 och mindre mängder morgon, lunch och sen 

kvällstid. Vattenbehovet är helt beroende av antalet besökare. 

Helt avgörande för möjligheten till omfördelning av energi mellan olika aktörer är avtal 

och ”affärsmodell” för handeln. Vem skall vara styrande, vem skall garantera, hur ser 

kostnader och intäkter ut för aktörer? 

5.9 Lagring av värme inom Kongahälla  

Säsongslagring av värme och kyla  

Värmelagring i byggnaden – se tidigare i rapporten. 
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Tekniken idag 

Förutsättningen för att säsongslagra värme och/eller kyla är att det finns i överskott under 

vissa delar av året. Värmeöverskott under sommaren kan lagras och utnyttjas under de 

kallare vintermånaderna. På samma sätt kan kyla lagras under vintern för att sedan 

utnyttjas under sommaren. Att lagra värme kombineras vanligen med en värmepump, se 

ytterligare information i kapitel 7 Producera energi, värme från värmepumpar.  

Det finns flera olika metoder för att lagra värme och kyla. Vilken metod som passar bäst 

beror av önskad kapacitet, temperaturer, markförhållanden och distributionsområde mm. 

Det krävs därför förstudier för varje projekt för att bestämma vilken metod som är mest 

lämpad just där, både tekniskt och ekonomiskt. De vanligaste metoderna är: 

Lagring i ackumulatortank 

Att använda vattenfyllda ackumulatortankar medför en stor flexibilitet, de ställer inga 

krav på en viss sorts marktyp eller andra naturgeologiska förutsättningar. Vatten har 

dessutom en hög specifik värmekapacitet.  

Lagring i bergrum 

Ett naturligt bergrum fylls med vatten och fungerar således som en ackumulatortank. 

Kostnaden för material minskar väsentligt, men lösningen ställer istället stora krav på 

naturliga förutsättningar.  

Lagring i lera 

Ett annat sätt att lagra värmeenergi i marken är att skapa grus-lera-vattenlager. Principen 

för dessa lager är att lägga ett isolerande plastlager i botten på en grop som fylls med en 

blandning av grus lera och vatten. Blandningen värms med överskottsvärme antingen 

genom att värmeväxla nedgrävda rör, eller genom direkt utbyte av vattnet i blandningen. 

Dessa lager är relativt billiga att bygga då konstruktionen inte behöver vara bärande. En 

nackdel är att volymen behöver vara nästan ca 50 % större än motsvarande 

vattenackumulator om samma kapacitet ska uppnås. 

Lagring i berggrund/borrhål 

Borrhålslager används vanligen till större fastigheter och industrier som behöver både 

värme och kyla. Under vintern tas värme ur berget som då kyls ned. Det nedkylda berget 

används sedan under sommaren för produktion av komfortkyla. Vid uttag av kyla 

återvärms berget till ursprunglig temperatur. Lagret blir effektivare ju större det är. En 

fördel är att borrhållen kräver en förhållandevis liten yta och det går ofta att utnyttja t.ex. 

parkeringsplatser, grönområden eller marken under en byggnad. Det är dessutom lätt att 

utöka ett befintligt lager genom att borra fler hål och sedan enkelt ansluta dessa till de 

andra hålen.  

Lagring i akviferer 

En akvifer är en naturligt förekommande grundvattensjö under jord. Akviferlager används 

mest i storskaliga tillämpningar. Som energibärare används grundvatten som pumpas upp 

ur och återförs tillbaka till akviferen med hjälp av brunnar. I de allra flesta fall lagras både 

värme och kyla i akviferen som då får en varm och en kall sida. Uppdelningen på varmt 

och kallt gör dessa system ytterst effektiva. Behovet av kyla klaras normalt helt utan hjälp 

av kompressorkyla. Nackdelen är att akviferlagren har en begränsad geografisk potential, 

de finns bara på 10-15% av landets yta. Dessutom kan tillståndsprocessen vara både 
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tidskrävande och komplicerad. Ett driftsproblem kan vara vattenkemiskt orsakad 

korrosion eller utfällningar i brunnar och andra systemkomponenter. 

 Erfarenheter och referensprojekt 

Säsongslagring av solvärme i bergrum, borrhål och mark 

Redan i början av 80-talet byggdes den första försöksanläggningen med säsongslagring 

av solvärme i bergrum. Anläggningen uppfördes i Lyckebo, Uppland. Solfångare med en 

total yta om ca 4300 m
2 
levererade värme till ett vattenfyllt bergrum på 100 000 m

3
. 

Värmen från bergrummet levererades sedan ut på fjärvärmenätet. Tyvärr blev 

solfångarfältet utsatt för vandalism och stenkastning vilket medförde stora 

reparationskostnader. G. Bröms (2001 och 2003) har utvärderat systemet och det visade 

sig att värmeförlusterna från bergrummet var ungefär lika stora som den värmemängd 

solfångarna tillförde. Under projektets gång ökade dessutom fjärvärmenätets storlek och 

då systemet togs ur drift oktober 2000 räckte lagret bara till två månaders vinterklimat 

motsvarande fem månaders sommarklimat.  

Bostadsområdet Anneberg i Danderyd är ett annat exempel på säsongslagrad solvärme, 

men här har man använt borrhål istället. Taken på husen i Anneberg är täckta med 

solfångare. På sommaren skickas värmen från solfångarna ned i 100 borrhål som då håller 

ca 45°C. Värmen tas sedan ut vintertid för att värma tappvarmvatten och golvvärme. 

Temperaturen i borrhålen sjunker då ca 10°C. Systemet togs i drift 2002 och enligt en 

utvärdering som J-O Dalenbäck utfört (2006) gav säsongslagringen ca 3000 kWh per 

genomsnittlig bostad. Med tanke på att det kan ta mellan tre till fem år att ladda borrhålen 

fullt ut förväntas värmebidraget bli större med tiden.  

Säsongslagrad solvärme i mark har provats för små objekt. Ett exempel är Villa 

Gustafson i Bollebygd där överskottet från solfångarna på taket leds ned i marken under 

huset för att sedan värmeväxlas upp till huset under vintern. Huset togs i drift 2008 och 

har fungerat mycket väl. Behovet av köpt energi i form av värme och varmvatten är 

endast 14 kWh/m
2
 och år. 

Säsongslagring i akvifer 

Värdens största akviferlager är beläget vid Arlanda flygplats. Energilagringen sker i 

Brunkebergsåsen och har en volym om två miljoner kubikmeter. Lagret beräknas ge en 

minskad energianvändning på 15-20 GWh. Investeringskostnaderna var under 2008, 50 

miljoner kronor. Arlanda flygplats är Sveriges största arbetsplats och använder lika 

mycket energi som en stad med 25 000 invånare. Akviferen ska förse Arlanda med all 

kyla på sommaren och 30 % av all värme under vintern. Akvifären behöver varken 

värmepumpar eller kylmaskiner, vilket gör den energieffektiv att driva. Istället styrs 

Akviferen genom att temperaturskillnader i vattenlager skapar en egencirkulation.  

Västra Hamnen i Malmö är ett annat exempel på där akvifer används som säsongslagring 

i detta fall främst för kyla. Akvifersystemet med brunnar och produktionsanläggning ska 

fullt utbyggd kunna leverera en kyleffekt på ca 10 MW och en årlig kylenergi på 14 000 

MWh. Konceptet innebär att kyla lagras ned i akviferen under vintertid via ett system av 

brunnar (20 st. fullt utbyggt). Kylan fås i form av frikyla från kallt havsvatten som via 

värmeväxlare lagras ned i brunnarna under vintertid. En del av kylan kommer också från 

ett system med en värmepump som även levererar värme till fjärrvärmenätet. Sommartid 

hämtas den lagrade kylan tillbaka och används då som kyla till fjärrkylanätet. 
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Investeringskostnaden har varit knappt 76 miljoner och förväntas ge en energibesparing 

på 21 MWh. 

Övrigt 

Långvarig lagring av värme har ett stort problem i form av förluster. Förlusterna beror på 

flera faktorer, som t.ex. temperaturskillnader, isoleringsgrad och lagringstid. Tidsaspekten 

för ett säsongslager går inte att komma ifrån. Temperaturskillnaderna kan minskas om 

man väljer ett fasomvandlingsmaterial för lagringen, se kapitel 6.1.6 Fasomvandlande 

material - PCM. Tyvärr är denna teknik ännu inte utvecklad för säsongslagring. Generellt 

sätt blir förlusterna mindre om man använder större lager. En fördel med säsongs lagring 

av energi är att den kan ge större flexibilitet till driftsituationen. I ett större system är det 

möjligt att använda spillvärme från industrier, bostäder mm för att hjälpa till att värma 

upp lagret. Att enbart använda solfångare för att värma lagret ger i dag en ganska dålig 

lönsamhet.  
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6 Producera energi  

6.1 El från Solenergi 

Beskrivning av tekniken idag 

Man kan dela in solcellsanläggningar i fristående system och nätanslutna system. Ibland 

delas även de senare in i centraliserade nätanslutna system och decentraliserade 

nätanslutna system. När man talar om centraliserade system menar man storskalig 

produktion av el genom stora ytor av solceller samlade på ett ställe. Exempel på 

decentraliserade system är de relativt små nätanslutna system som installeras på 

byggnader. 

Förutom tak- eller väggplacerade moduler eller semitransparenta moduler behövs 

kablage, brytare och en växelriktare för att göra en solelanläggning komplett. Finns det ett 

likspänningsnät och dito belastningar i fastigheten som överstiger effekten för ansluten 

solel så räcker det att transformera till rätt spänning och förlusterna blir då lägre. Detta är 

dock ingen vanlig lösning i dag. 

För att gå över från solcellens likspänning till växelspänning krävs en så kallad 

växelriktare som omvandlar t.ex. från 100-200V likspänning till 230 eller 380V 

växelspänning. Nätanslutna system har en speciell typ av växelriktare som kan samverka 

med elnätet på rätt sätt inklusive speciella säkerhetsanordningar om t.ex. nätet skulle falla 

ifrån under solcellsdrift. 

Det fanns år 2009 cirka 6 MW installerad solcellseffekt i Sverige. Den största andelen 

finns installerat i system som inte är anslutna till elnätet, men andelen nätanslutna 

byggnadsintegrerade solcellssystem ökar kraftigt till följd av det investeringsstöd för 

solcellssystem på offentliga lokaler som fanns under 2005-2008. 

Solcellerna introducerades på den svenska marknaden i slutet av 1970-talet samtida med 

den världsomspännande oljekrisen och debatter kring säkerhet vid kärnkraftsverk. Det 

handlade då uteslutande om självförsörjande system och det installerades solceller på 

fyrar i skärgården, radiostationer i fjällen etc. Intresset fortsatte att öka då system för 

sommarstugor togs fram och idag är mer än 20 000 fritidshus försörjda med solel. 

1983 driftsattes den första nätanslutna solcellsanläggningen av Vattenfall på forsknings-

laboratoriet i Älvkarleby och året därpå byggdes en demonstrationsanläggning i Huvudsta 

i Solna. Den installerade effekten i dessa anläggningar var på 1,2 kWp respektive 2,1 

kWp och performance ratio, dvs. förhållandet mellan total verkningsgrad och 

märkverkningsgrad för modulerna, hamnade i intervallet 0,5 - 0,6.  

 

Under 1990-talet byggdes fler nätanslutna solcellsanläggningar varav en av de mer kända 

är den på IKEA i Älmhult på totalt ca 60 kWp uppdelat på ca 50 kWp kiselsolceller och 

10 kWp tunnfilmssolceller. År 2001 kom de första solcellsanläggningarna i samband med 

nyproducerade byggnader; Hammarby Sjöstad, Bo01 i Malmö och Universeum i 

Göteborg. Den vanligast förekommande solcellen är uppbyggd av kristallint kisel. Dessa 

självbärande solceller är idag de vanligaste. Beroende på hur processen med att växa 
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kristaller går till så skiljer man mellan monokristallina och polykristallina kiselceller. I de 

fall där varje cell består av en skiva som är skuren ur ett enkristallint göt pratar man om 

en monokristallin kiselcell. När varje cell istället är skuren ur ett kiselgöt med många men 

stora kristaller pratar man om en polykristallin kiselcell. Utseendemässigt är det stor 

skillnad mellan de monokristallina cellerna och de polykristallina cellerna och de senare 

har ett karakteristiskt blåskimrande utseende till skillnad från de monokristallina som är 

jämna i färgen. Verkningsgradsmässigt ligger de monokristallina cellerna som regel en 

aning högre än de polykristallina cellerna. 

I och med introduktionen av tunnfilmsteknik öppnades möjligheten för att bygga upp sol-

cellerna direkt på ett starkare bärande lager t.ex. glas. Med hjälp av denna teknik kan 

materialåtgången minskas radikalt och solcellens yta begränsas inte av kiselbrickans 

storlek utan istället av den bärande ytans storlek och ledningsförmågan i de 

strömupptagande skikten . Det är bland annat dessa faktorer som gör att produktions-

kostnaden blir lägre för solceller av tunnfilm. Ytterligare en fördel är att de kan utformas 

på ett sätt som blir mer estetiskt tilltalande eftersom man kommer bort från det rutmönster 

som kiselbrickorna skapar. Nackdelen med solceller tillverkade med tunnfilmsteknik är 

än så länge att de har en lägre verkningsgrad. Om man jämför med de traditionella 

solcellerna som ligger på en cellverkningsgrad på ca 10-15 procent ligger tunnfilmsceller 

vanligen under 10 procent. En viktig kommersiell brist för de nya tunnfilmsteknikerna är 

också brist på verifierade livslängder inom 20-30 års intervallet som motsvarande 

kiselteknik kan visa upp.En speciell form av solcellsmodul som används mycket i 

byggnadssammanhang är så kallade semitransparenta moduler som kan ses som en 

kombination av ett fönster och en solcellsmodul. Dessa är konstruerade så att en del av 

ljuset går igenom eller emellan cellerna. Verkningsgraden för semitransparenta moduler 

sjunker proportionellt med hur mycket ljus man låter gå förbi cellerna, men cellerna i sig 

har samma verkningsgrad som de som sitter i standardmoduler. 

Erfarenheter och referensprojekt 

Svensk forskning och information inom solcellsområdet samordnas genom det s.k. Solel 

programmet (www.solelprogrammet.se/) och inom samma program finns även ett 

nationellt initiativ för driftuppföljning av nätanslutna anläggningar. På programmets 

hemsida finns statistik, drifterfarenheter och teknisk information från de flesta svenska 

nätanslutna solel systemen. Erfarenheterna är överlag mycket goda men eftersom det 

handlar om förhållandevis ny teknik så finns också exempel på anläggningar som tagits ur 

drift efter olika typer av problem, främst orsakade av eftersatt underhåll eller 

ogynnsamma montageförutsättningar. På samma hemsida finns också ett genomarbetat 

projekteringsverktyg med massor av användbar information för den som vill arbeta med 

solcellsintegration i byggnader. 

Branschföreningen Svensk Solenergi omfattar både solvärme och solel och representerar 

de företag som är aktiva inom något av teknikområdena (www.svensksolenergi.se/ ). En 

stark rekommendation till potentiella köpare av solel- eller solvärmeteknik är att enbart 

förhandla med företag som är medlemmar i Svensk Solenergi samt att utnyttja de resurser 

och den kunskap som föreningen erbjuder. 

 

 

http://www.solelprogrammet.se/
http://www.svensksolenergi.se/
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Livslängd och underhållsaspekter 

Ett solcellssystem är en mycket långsiktig investering som för att den skall ge en rimlig 

ekonomi förutsätter lång livslängd hos ingående komponenter. Etablerade 

kvalitetsmärkningar och tester utförda enligt Europeiska eller internationella standarder är 

därvid en del i kundens kvalitetssäkring. 

Solcellsmoduler provas i dag vanligen efter tre stycken standarder: 

 EN/IEC 61215 som utvärderar prestanda och beständighet mot fukt, temperatur, 

hagel mm för moduler av kristallint kisel 

 EN/IEC 61646 som ovanstående men för moduler av tunnfilm 

 EN/IEC 61730 utvärdering mot säkerhets- och kvalifikationskrav 

Livslängden för kristallina solcellsmoduler bedöms till 20-30 år. Vissa fabrikat lämnar 20 

års effektgaranti innebärande max. 10 eller 20 % reduktion av toppeffekten under denna 

tidsperiod. Tunnfilmscellernas livslängd är mer svårbedömd eftersom erfarenheter från 

mångårig drift saknas, men certifikat baserade på hårda standardiserade tester kan i viss 

mån ersätta detta. Livslängden hos växelriktare beräknas normalt vara 15 år men eftersom 

de inte har några rörliga delar är det ofta enstaka komponenter såsom kondensatorer som 

går sönder vilket går att reparera med rätt kompetens. 

Ekonomiska aspekter/kostnad för att införa systemet/kostnad för att underhålla 

systemet 

Erfarenheter från större anläggningar i Europa visar på små eller nästan obefintliga drift- 

och underhållskostnader. Det som vanligast orsakar kostnader är fel på växelriktare. De 

senaste åren har man valt att installera flera mindre växelriktare från att tidigare ha in-

stallerat en enda växelriktare i större anläggningar på 30 – 100 kW. Den totala inve-

steringskostnaden minskar för varje år och driftsäkerheten ökar. Vissa prognosmakare 

menar att el från solceller kommer att kunna konkurrera utan bidrag redan om cirka tio år.  

Anslutnings- och reglermässigt är solel enkelt att hantera jämfört med t.ex. solvärme. El 

som inte förbrukas innanför fastighetens el-central matas helt enkelt ut på nätet. Eftersom 

detta än så länge betalar sig dåligt i Sverige så dimensioneras de flesta anläggningar så att 

i stort sett all produktion utnyttjas i fastigheten. Ett regelverk för s.k. nettodebitering är 

under utarbetande och förväntas träda i kraft 2010-2011. Det diskuteras även att ta fram 

elcertifikat specialutformade för solcellsel, men ingen vet i dag om sådana kommer att bli 

verklighet. En s.k. feed in tariff liknande den som finns i t.ex. Tyskland där man kan 

garanteras cirka 4 SEK/kWh solel under 20 år är knappast aktuell i Sverige då den 

allmänna uppfattningen är att elcertifikatssystemet fungerar bra. 

I Sverige finns sedan halvårsskiftet 2009 ett nytt stöd till solcellsel. Stödet är 

rambegränsat och söktrycket på de cirka 50-60 Mkr per år som avsatts är mycket hårt. 

Stödet planeras i dagsläget gälla till och med 2011. I huvudsak gäller för stödet: 

- Stöd utgår för 60 % av stödgrundande kostnader 

- Ger maximalt 75 000 kr per installerad kW toppeffekt 

- Max. 2 Mkr i stöd till ett enskilt projekt 
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- Anläggningsägaren har rätt till stödet som gäller för alla typer av nätanslutna 

tillämpningar 

Priset per installerad toppeffekt för en solcellsanläggning är mycket storleksberoende och 

utvecklingen mot lägre kostnader i tillverkningen är stark. Kiselceller eller tunnfilm kan 

komma att skilja betydligt i pris beroende på en rad olika faktorer. Följande ungefärliga 

förhållanden uppgavs av en leverantör 2009 (för komplett nätanslutet system inklusive 

moms och installation: 

 80 kkr/kWp vid 1 kWp 

 50 kkr/kWp vid 10 kWp 

 40 kkr/kWp vid 100 kWp 

Ekonomin i en installation som levererar mer än det egna effektbehovet kommer också att 

vara starkt beroende av vilken typ av avtal som kan slutas med nätägaren. 

En LCC-analys visar att solel redan idag kan ha en viss lönsamhet. Detta under 

förutsättningen 60% investeringsbidrag och att man kan använda elnätet som 

”ackumulator”, d.v.s. att man till samma pris kan mata ut elöverskott  på nätet under 

sommaren och hämta tillbaks samma mängd under vinter. Produktionskostnaden skulle 

då hamna på drygt 1 kr/kWh. Detta gäller också så länge man kan hantera över- och 

underskott inom området.  På grund av det svensk regelverket och skatteeffekter kommer 

i praktiken många större anläggningar att få en energikostnad per producerad kWh  på 

närmar 2kr. 

SWOT-analys 

Tekniken kan ge stora mervärden i form av ”miljöprofil” åt den som satsar på solcellsel i 

bebyggelsen. Antagligen krävs ingen storskalig satsning för att åstadkomma sådana 

mervärden i någon mån, men om man verkligen vill sticka ut i detta avseende så krävs 

idag ganska stora anläggningar- i storleksordningen 100 kWp. Tekniken är till stora delar 

väl beprövad och driftsäker men en snabb utvecklingstakt gör att man kan förvänta sig 

betydligt större kostnadseffektivitet inom fem till tio år. Detta skall dock dagens generösa 

investeringsstöd kompensera för. 

En storskalig satsning på solceller på tak och i fasader i Kongahälla kräver en noggrann 

förstudie kring bl.a. skuggningsförhållanden. Tekniken att integrera solceller i tak och 

fasader är mycket het i dag och det pågår mycket forskning och demonstration på 

området. Detta är en möjlighet att ta i beaktande om man planerar för solel (eller 

solvärme) i Kongahälla. 

6.2 El från vind 

Beskrivning av tekniken idag 

Vindkraften i dag är en mogen teknik som med elcertifikatens hjälp genererar el till klart 

konkurrenskraftiga priser. Runtom i Sverige pågår en febril aktivitet kring nya 

installationer och s.k. RE-Power projekt där 10-15 år gamla verk monteras ned för att 

ersättas av nya effektivare. Så sent som för ett par år sedan förstod man att vinden på 

knappt 150 meters höjd är betydligt mer vindkraftsvänlig än man tidigare trott och 
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utvecklingen går nu mot allt större verk med effekter upp emot 3 MW och navhöjder på 

uppemot 150 meter. Parallellt pågår en utveckling av små vindkraftverk på upp till 50 

eller 100 kW och för ett par år sedan talades det mycket om stadsbaserad/ takbaserad 

vindkraft där det som regel handlar om ännu lägre effekter, kring 10 kW. Hittills har 

erfarenheterna av denna teknik dock varit ganska nedslående och initierade bedömare 

menar att vindkraft i stadsmiljö visserligen bör vara fullt tekniskt genomförbar, men att 

den kommer att bli ineffektiv och mycket dyr. Den skulle därmed eventuellt kunna tjäna 

som pedagogisk förebild, men kommer sannolikt inte att kunna bidra till 

energiförsörjningen i någon nämnvärd utsträckning. 

 Efter diskussioner i projektgruppen har vi förstått att installation av ett eller flera 

storskaliga vindkraftverk inom Kongahällaområdet inte är aktuell, främst av 

tillståndsskäl. Något litet takbaserat verk skulle eventuellt kunna ge ett bidrag till en 

”miljöprofil” men energibidraget blir försumbart. Eftersom köp av grön el utifrån, från 

befintlig produktionskapacitet inte betraktas som en relevant plusenergilösning då det 

antas leda till ökad användning av el producerad på marginalen någon annanstans så 

återstår möjligheten att investera i nyproduktion. Här finns idag flera olika möjligheter. 

Antingen bygger man på egen mark vilket kan göra tillståndsprocessen betydligt enklare, 

eller så köper man in sig i nyproduktion  hos en extern vindkraftsaktör. Detta kan vara ett 

vindkraftkooperativ eller ett kraftbolag där man köper aktier. Det finns idag ett flertal 

professionella aktörer som utreder, projekterar och uppför stora vindkraftverk. Tillgången 

till egen mark och de vindförhållanden som råder där, hur pass mycket tid man har på sig 

för att realisera projektet och kostnaderna är parametrar som man måste väga samman för 

att välja tillvägagångssätt. I våra beräkningar för vindkraftsel har vi använt ett prospekt 

från Sveriges Vindkraftkooperativ SVEF. Vindkraft helt i egen regi skulle kunna bli 

billigare, men måste utredas närmare. 

Erfarenheter och referensprojekt 

Två viktiga källor till information om bland annat driftserfarenheter och ekonomi för den 

som funderar på att investera i vindkraft är den svenska branschorganisationen Svensk 

Vindenergi (www.svenskvindenergi.org/) och den ideella intresseorganisationen Svensk 

Vindkraft (www.svensk-vindkraft.org/). 

 

Livslängd och underhållsaspekter 

Man räknar med att dagens landbaserade större vindkraftverk betalar sig på 10-15 år och 

erfarenheterna från driften av dessa är över lag goda. Vertikalaxlade verk, som de som nu 

installeras i Falkenberg är en så pass ny teknik att man ännu inte hunnit skaffa mer 

omfattande driftserfarenheter.  

Ekonomiska aspekter/kostnad för att införa systemet/kostnad för att underhålla 

systemet 

En tumregel som används för landbaserad vindkraft i Sverige i dag säger att om 

årsmedelvinden i navhöjd är lägre än 7 m/s så kan man i princip glömma projektet. Om 

den enligt Uppsala Universitets vindatlas (www.geo.uu.se/) är högre än 7 m/s så kan man 

gå vidare med en mer noggrann utredning. 

http://www.svenskvindenergi.org/
http://www.svensk-vindkraft.org/
http://www.geo.uu.se/
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Några grova nyckeltal för att bedöma lönsamheten och kapitalbehovet i ett större 

vindkraftsprojekt i Sverige i dag: 

 Räkna med 11-12 Mkr/MW för enbart turbinen inklusive torn och cirka 15 

Mkr/MW inklusive tillfartsväg, fundament etc. (grovt cirka 20% av verkets 

kostnad). För ett 2 MW verk kan man räkna 0,5 Mkr/år för drift, underhåll, 

arrende m.m. 

 Investeringar över 6 kr/års kWh betraktas som ointressanta då det gäller större 

verk. Då det fanns ett statligt investeringsstöd var kravet max. 5,5 kr/års kWh.  

 2,5 GWh/MW är ett annat nyckeltal som anger en miniminivå för 

energiproduktionen i ett större verk för att det ska vara intressant. 

SVEF erbjuder sina medlemmar ett elpris på 61,5 öre/kWh. En stor fördel med ett sådant 

avtal är att man har ett fast pris och alltså blir väsentligen oberoende av elmarknadens 

stora fluktuationer under förutsättning att man tecknar andelar motsvarande merparten av 

sitt elbehov. 

SWOT-analys 

Även om tillståndsprocessen de senaste åren har förenklats så är 

överklagandemöjligheterna fortfarande mycket stora och många projekt blir p.g.a. detta 

kraftigt försenade även om de oftast till sist genomförs. En mycket bra vägledning till 

tillståndsprocessen finns på en ny websida som Energimyndigheten driver. 

(www.vindlov.se/). För att snabba upp processen kan man köpa andelar eller aktier enligt 

ovan i stället för att investera i ett eget verk. 

 

6.3 El från pellets/biobränsle 

Kraftvärme 

El från biobränslen kan produceras i kraftvärmeverk, där ca 1/3 av producerad energi blir 

el och 2/3 blir värme. Ett kraftvärmeverk består av en panna, en ångturbin som driver en 

generator och en kondensor där restvärmen växlas mot fjärrvärmenätet. El producerad i 

biobränsleeldade kraftvärmeverk är relativt litet i Sverige, men har ökat sedan systemet 

med el-certifikat infördes. År 2009 producerades 7,7 TWh el på detta sätt. För att få 

ekonomi i en kraftvärmeanläggning krävs ett större värmeunderlag på ett antal MW. 

Sådana stora pannor kan utnyttja biobränslen av varierande kvalitet. Eftersom el-

produktionen i ett kraftvärmeverk är beroende av att det finns ett värmebehov, kommer 

bebyggelse kopplat till ett kraftvärmeverk att indirekt bidra till elproduktionen.    

Trigeneration  

Trigeneration innebär att ett bränsle utnyttjas för kombinerad produktion av värme, kyla 

och el. Genom att koppla samman en värmemotor som producerar värme och el, och en 

värmepump som tar tillvara lågvärdig energi, kan ”vekningsgraden” för det insatta 

bränslet bli mer än 100 %. Om värmepumpen tar sin värme från en varm byggnad så 

nyttiggörs kyleffekten. Trigen-anläggningar byggs där behov finns av både värme och 

http://www.vindlov.se/
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kyla, exempelvis har det finska företaget Wärtsilä byggt anläggningar vid köpcentra och 

flygplatser. Det insatta bränslet är då vanligen olja eller naturgas. 

En trigen-anläggning som utnyttjar ett förnyelsebart bränsle som biobränslen eller sol är 

attraktivt ur miljö- och klimatsynpunkt. En trigen-anläggning kan vara en passande 

lösning i lågenergibebyggelse där behov av kylning föreligger under delar av året. 

Teknik för småskalig trigeneration beskrivs i: 

 Claesson, Joakim, ”Kombisystem – Uthållig förnybar uppvärmning av små och 

medelstora hus”, Institutionen för Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) 

SWOT-analys 

Styrkan med en biobränsleeldad trigen-anläggninga är att den är koldioxidneutral och att 

bränslet är lokalt/inhemskt. Kombinationen med en värmepump gör att lågvärdig energi, 

exempelvis solvärme eller spillvärme/överskottsvärme från verksamheter i området kan 

utnyttjas, samtidigt som lokaler i behov av kyla kan kylas.  

Svaghet och hinder är att delar av tekniken är ny och oprövad. Pelletdrivan motorer, 

exempelvis Stirlingmotorer eller mikroturbiner, finns som prototyper men är inte 

kommersiellt tillgängliga. 

6.4 Värme från pellets/biobränsle  

Uppvärmning med biobränslen har höga miljövärden då bränslet inte ger tillskott av 

koldioxid till atmosfären samt modern teknik har låga utsläpp och bränslena kan köpas 

lokalt eller nationellt. Värme producerad med biobränsle kan köpas in från en större 

fjärrvärmeanläggning, om en sådan finns i kommunen. En fjärrvärmeanläggning är oftast 

byggda för att använda ett brett sortiment av bränslen av varierande kvalitet, dvs även 

lågkvalitativa bränslen som inte lämpar sig i en mindre närvärmecentral. Pannorna är, 

beroende på anläggningens ålder, läge och kommun, försedda med rökgasrening i flera 

steg vilket garanterar låga utsläpp. 

Värme och varmvatten kan produceras lokalt i en biobränsleeldad närvärmecentral. En 

närvärmecentral kan levereras nyckelfärdig och det finns goda möjligheter att anpassa 

pannhus, lager och eventuell ackumulator så att de smälter väl in i bebyggelsen. 

Verkningsgraden hos modern teknik är hög, för förädlat bränsle i samma stolek som för 

oljebrännare. Övervakning och underhåll kan ske genom besök i anläggningen och/eller 

med fjärrövervakning. 

Bränslet kan vara skogsflis, förädlade bränslen som pellet eller briketter, eller i 

förekommande fall restprodukt från en lokal industri. Skogsflis är billigare än förädlade 

bränslen, men har en högre fukthalt och lägre densitet, vilket leder till ett större transport- 

och lagerbehov. Skogsflis är också mer svåreldad och ställer större krav på 

eldningsutrustning och underhåll. Dagens pellets och briketter är tillverkade av träråvara, 

har en fukthalt runt 10 % och densiteten är dubbelt så hög som för flis. Det minskade 

transportbehovet gör att det ofta är lättare att få acceptans för pellet i en tätort. Att 
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bränslet är homogent och torrt gör det lätt att elda och hanteringen kan i hög grad 

automatiseras. 

En närvärmeanläggning består av ett bränslelager och ett pannhus med bränsletransport 

(oftast en skruv), panna, rökgasfläkt, rökgasrening, skorsten, askbehållare mm. Skogsflis 

och briketter eldas oftast i en rostpanna. Är bränslet fuktigt (skogsflis) ger en 

rökgaskondensor högre verkningsgrad och är en snabbt avbetalad investering. Pellets och 

briketter eldas i en brännare eller på rost. Pelletsanläggningar är vanligen från 100 - 600 

kW och flispannor upp 500 kW – några MW, men många faktorer, inte minst ekonomin, 

kan avgöra val av bränsle och förbränningsteknik. En fastbränsleanläggning 

dimensioneras vanligen med en större panna som täcker upp till 60 % av maximalt 

effektbehov, vilket ger ca 80 % av årsvärmebehovet. En spets- och reservlastpanna står 

för resterande behov. Vill man inte ha en oljebrännare som spets- och reservlast kan man 

installera en mindre pelletsbrännare. 

Om biobränsleanläggningen kombineras med solvärme behövs en ackumulator för att ta 

tillvara solen på ett optimalt sätt. Ackumulatorn är positiv även för en biopanna eftersom 

den medger att pannan brinner på hög effekt större delen av sin gångtid, vilket höjer 

pannans årsverkningsgrad.   

När man eldar biobränslen kan två typer av oönskade utsläpp uppstå. Den ena typen är 

flyktiga kolväten och sotpartiklar som uppstår vid ofullständig (dålig) eldning.  Modern 

teknik för närvärme har idag mycket låga halter av sådana utsläpp. Den andra typen av 

utsläpp är sådana som härrör från innehållet i bränslet. Utsläpp av kväveoxider härrör från 

kvävet i bränslet, och eftersom träspån har låga kvävehalter blir dessa utsläpp låga. Det 

finns inga generella begränsningar för utsläpp av kväveoxider från anläggningar mindre 

än 10 MW. Utsläpp av stoftpartiklar härrör från bränslets innehåll av vissa flyktiga 

grundämnen, främst kalium. För anläggningar större än 500 kW finns riktlinjer från 

Naturvårdsverket som begränsar utsläppen i tätort till 100 mg/Nm
3
. Detta nås med 

förädlade bränslen med cyklonavskiljning, vilket är det första steget i en rökgasrening. 

Med fuktigt bränsle bör man för effekter lägre än några MW komplettera 

cyklonavskiljning med antingen ett elektrostatiskt filter, ett textilfilter eller en 

rökgaskondensering, för att möta utsläppskravet.  

För att bygga en närvärmecentral måste man först kartlägga vilket värme- respektive 

effektbehov som föreligger. Hjälp och tips vid projektering av en närvärmecentral hittar 

man t.ex. i: 

 ”Uppvärmning av byggnader och flerbostadshus med trädbränsle”, utgiven av 

Svebio inom Alternerprojektet BIOFEAT, 

www.bioheat.info/handbook/index_sv.html 

 ”Biobränsleeldade närvärmeverk 0,3 – 10 MW”, utgiven av Energikontor Sydost, 

www.energikontorsydost.se/publikationer/rapporter.php 

Referensanläggningar finns på många håll, exempelvis i Kristianstads kommun där man 

konverterat 43 närvärmeanläggningar till biobränsle, eller i Lidköpings kommun där man 

byggt nya pelleteldade närvärmecentraler i kransområden. 
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SWOT-analys 

Behovet av, och ekonomin för, ett vattenburet värmesystem i samband med lågenergihus 

behöver kartläggas. 

Svårigheter och hinder med en närvärmecentral i tätort kan vara: 

 placering av byggnader, 

 transporter av bränsle (kan begränsas till lämpliga tider/dagar i veckan), 

 utsläpp av stoft (anläggningens läge i terrängen bör beaktas. 

Styrkan med en biobränsleeldad närvärmecentral är att den är koldioxidneutral och att 

bränslet är lokalt/inhemskt. Behovet av el för att driva centralen är litet och systemet går 

utmärkt att kombinera med annan lågvärdig energi, exempelvis solvärme eller 

spillvärme/överskottsvärme från verksamheter i området.  

6.5 Värme från sol  

Beskrivning av tekniken idag 

Solvärme, d.v.s. solinstrålning aktivt omvandlad till nyttig värme med hjälp av en 

solfångare är 2009 en väletablerad teknik i Europa. Även om dess bidrag fortfarande är 

nära försumbart i nationell energistatistik så finns i dag förhållandevis ambitiösa planer 

för dess expansion redan på fem till tio års sikt i Europa och solfångare ingår i dag i de 

flesta större VVS aktörers produktprogram. Branschorganisationen Svensk Solenergi slog 

nyligen fast ett planeringsmål om 4 TWh av vardera solvärme och solel fram till år 2020 

och årliga tillväxtsiffror på 20-50 % är inte ovanliga i Europa, om än från en låg nivå. De 

vanligaste tillämpningarna är uppvärmning av tappvarmvatten, bostäder och lokaler, men 

mer avancerade tillämpningar som industriell processvärme och soldriven kyla börjar 

också bli etablerade. 

Solvärmen har i dag mycket svårt att konkurrera i de svenska fjärrvärmenät som utnyttjar 

spillvärme eller avfallsförbränning under sommarhalvåret, men i övriga nät finns det goda 

möjligheter för solvärme att konkurrera. De senaste fem åren har det dessutom märkts en 

attitydförändring då det gäller solvärme i fjärrvärmenät och nya ägande- och driftsformer 

utvecklas snabbt. I Danmark uppförs för närvarande ett flertal stora solfångarfält anslutna 

till fjärrvärmenät. 

 Det finns en handfull tillverkare av plana solfångare i Sverige och ett stort antal 

leverantörer av importerade produkter, såväl plana solfångare som vakuumrörsolfångare. 

De solfångartyper som är aktuella för användning i svenska system är plana solfångare 

och vakuumrörsolfångare. De förra karaktäriseras av robust design och dokumenterat 

lång livslängd: 20-30 år med i stort sett bibehållen prestanda medan vakuumrörsolfångare 

av den typ som är vanlig i Sverige i dag har en förhållandevis kort historia och en mer 

komplex design vilket sammantaget gör att livslängden är svår att förutsäga. Med 

avseende på ursprungsland så tillverkas de flesta plana solfångare i Europa och en del av 

dessa i Sverige. Så gott som alla vakuumrörsolfångare tillverkas i Kina.  

För tillämpningarna bostadsuppvärmning och tappvattenvärmning kan man säga att plana 

solfångare och vakuumrörsolfångare är likvärdiga ur energiproduktionssynpunkt. Plana 
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solfångare kan betraktas som ett säkrare kort ur livslängdssynpunkt och generellt sett är 

dessa också lättare att integrera dessa i tak och fasader. Vakuumrör betraktas dock ofta 

som mer ”hightech” och vad som är mest estetiskt tilltalande kan därför variera från fall 

till fall och dessutom vara en fråga om tycke och smak. 

Erfarenheter och referensprojekt 

I Sverige har Eksta bostads AB varit en mycket engagerad och målmedveten aktör då det 

gällt satsningar på solvärme och solel i sitt bestånd (www.eksta.se).   

Livslängd och underhållsaspekter 

Ett solvärmesystem som ska generera värme till en fastighet består i huvudsak av följande 

komponenter: Solfångare, rörsystem inklusive expansionskärl, cirkulationspump, 

ackumulatortank eller annan form av värmelager med värmeväxlare och styrutrustning. 

Väl utförd isolering av rör och tankar är viktig eftersom det är en effektmässigt 

lågintensiv teknik. Tekniken är enkel med få rörliga delar och kräver ingen omfattande 

tillsyn eller skötsel vilket tillsammans med att driftelen endast utgör någon procent av 

energiutbytet gör att den årliga driftskostnaden är låg. Årlig kontroll av värmebäraren i 

solfångaren (normalt en blandning av propylenglykol och vatten för frysskydd av 

solfångarkretsen) rekommenderas. Högeffektiva solfångare och långvariga perioder i 

stagnation, d.v.s. stillestånd utan värmeuttag från solfångarkretsen kan vara problematiskt 

för värmebärarens korrosionsinhibitorer som kan brytas ner om dess maximala 

drifttemperatur överskrids långvarigt. 

Ekonomiska aspekter/kostnad för att införa systemet/kostnad för att underhålla 

systemet 

Årsenergiutbyten för solfångare redovisas oftast för 45 graders lutning mot söder och 

inom 20-45 grader från sydost till sydväst påverkas dessa utbyten i mycket liten 

omfattning. För större avvikelser behöver utbytet per kvadratmeter räknas ner. Utbytet 

vid 50 graders drifttemperatur i ett system ligger kring 400 kWh/m
2
 och år. 

Plana solfångare och vakuumrör baserat på byggarea beräknas kosta ca 2600kr/m
2
 

solfångare + 1000kr/m
2
 solkrets och glykol inklusive moms och installation. Det finns i 

dag en Europeisk kvalitetsmärkning för solfångare, Solar Keymark, som är väl etablerad 

och som ger tillträde till de flesta subventionssystem runt om i Europa inklusive det 

svenska. I Sverige gäller Solar Keymark eller motsvarande som ett nödvändigt krav för 

investeringsstöd från och med 2011, men fram till dess är provning enligt EN standard, 

utan tredjepartskontroll, tillräcklig. Stödet som är rambegränsat kommer av allt att döma 

att finnas kvar i sin nuvarande utformning till och med 2013. I huvudsak gäller för stödet: 

 Ger 2,50 kr per producerad års kWh vid 50 graders medeltemperatur 

 Max. 3 Mkr i stöd till ett enskilt projekt 

 Anläggningsägaren har rätt till stödet som gäller för alla typer av 

tillämpningar för glasade solfångare med vätska som arbetsmedium 

De sista två punkterna gäller sedan stödet modifierades under 2009 och innebär ökade 

möjligheter för större installationer och så kallade färdig värme lösningar. För en 

http://www.eksta.se/
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förteckning över stödberättigade produkter i Sverige, kontaktuppgifter till leverantörer 

och stödgrundande årsutbyten, se www.sp.se/solenergi.  

SWOT-analys 

Tekniken kan liksom för solel ge stora mervärden i form av ”miljöprofil” åt den som 

satsar på solvärme i bebyggelsen. Tekniken är till stora delar väl beprövad och driftsäker. 

En storskalig satsning på solfångare på tak och i fasader i Kongahälla kommer 

naturligtvis att konkurrera med en dito för solcellsel. Vad som sagts om intresse för och 

forskning kring integration av solceller i tak- och fasadelement gäller i hög grad även för 

solfångare. 

Kunskapsläget hos traditionella VVSkonsulter lämnar ofta en hel del att önska då det 

gäller solvärme. Att erfarenhet från större solvärmeinstallationer hos projektörer/ 

konsulter och installatörer är en grundförutsättning för en att få tillstånd en väl 

fungerande anläggning kan inte nog understrykas. 

6.6 Värme från värmepumpar  

Teknik för att producera all värme med värmepumpar finns idag tillgänglig. Små 

serieproducerade aggregat kräver lite service och är driftsäkra. Större aggregat kräver mer 

service än små för att bibehålla kapacitetsdata och drifttillförlitlighet. 

Systemutformningen måste göras annorlunda en för traditionell fjärrvärme. Både valet av 

värmekälla och utformningen av värmedistributionssystem är väsentliga. De faktorer som 

avgör valet av värmekälla är i grunden ekonomi och miljö. Värmepumpar anses enligt 

RES direktivet 2009/28/EG ge förnybar värmeenergi om de är tillräckligt effektiva. 

Andra krav på effektivitet finns för mindre system i förslaget till krav i Ecodesign LOT 

1,2 och 10 inom EU. Hur alla dessa krav kommer att slutgiltigt utformas är ännu inte helt 

fastställt. Primärt är det bedömningen av den använda elenergin som är avgörande. Med 

en primärenergifaktor på 2.5 måste värdet på förhållandet mellan avgiven energi och 

använd elenergi, värmefaktorn, vara bättre än något värde mellan 2.5 och 3. Med ”grön” 

el kan värmefaktorn få vara lägre. Det ur en användares synpunkt viktigaste för 

bedömning av miljö och ekonomi är energibehovet under ett år. Svårigheten att göra den 

beräkningen i förväg leder till olika grader av förenklingar. Den enklaste och minst bra är 

att se på någon effektsiffra ofta 100% kapacitet, det bästa är att göra en beräkning utifrån 

varje specifik anläggnings förutsättningar för ett års energiförbrukning. Verkligheten blir 

ofta någon kompromiss mellan dessa ytterligheter. En aspekt till i bedömningen är att se 

på all energiförbrukning som behövs för både produktion och distribution av värme. 

Speciellt gäller det pumpar och fläktar utöver själva värmepumpen. Vid en jämförelse 

med t ex fjärrvärme bör det observeras att temperaturändringen i ett radiatorsystem 

utformat för värmepump skall ha ett större flöde och en mindre temperaturändring. 

Golvvärme är för driftsekonomi och upplevd miljö i bostäder ett bra alternativ.  

Värmepump är en apparat som flyttar ”pumpar” värme från en värmekälla till en högre 

temperaturnivå. En första fråga blir, vilka värmekällor finns tillgängliga för 

värmepumpar? Traditionella externa värmekällor är luft, mark, berg och vatten. Av dessa 

kan för det här projektet troligen mark uteslutas. Mark ger för stora system stora 

installationskostnader och kräver stora ytor. Det fanns konstfrysta bandyplaner vars 
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kylsystem vintertid ger värme till bostadsområden och även är i gång sommartid men då 

utan att frysa is. De två byggda på 80-talet i Sverige är idag avvecklade som 

värmepumpar. Att borra i Kongahälla blir troligen dyrare än normalt eftersom det uppges 

vara 20-25 m till berg. Att fodra så långa borrhål med rör ger sämre ekonomi , därför 

rekommenderas att kostnaderna för detta alternativ utvärderas närmare. Här skulle tanken 

att se svårigheter som möjligheter vara att undersöka värmeväxlare inbyggda i pålarna 

som ändå behövs för att stärka grunden. Tysk forskning finns på det området. Egentligen 

är problematiken mest att få värmeväxlaren att tåla pålningen och dessutom inte försämra 

pålens bärighet. Värmeöverföring i vattenbemängd lera borde inte vara något problem.  

Långtidsdata bör lösas med kända materialval. Utveckling och testarbete skulle kunna 

hinnas med före produktionsstart. Det är viktigt att göra en närmare undersökning av de 

geologiska förutsättningarna inom området Kongahälla. 

Kongahälla är placerat relativt nära kusten, vilket medför ett milt och fuktigt klimat. 

Uteluft som värmekälla har den nackdelen att effektiviteten på värmepumpar sjunker med 

sjunkande utetemperatur. Sämsta klimatet för en uteluftsvärmepump är hög luftfuktighet 

nära fryspunkten +5°C till -5°C eftersom det leder till försämrad drift vid påfrysning.  En 

del av den producerade värmeenergin går då förlorad för avfrostning. Värmeväxlare för 

uteluft är dessutom dyra.  

En värmekälla är Nordre älv som uppges finnas 1 km från området. En rörledning bör 

räknas igenom för en värmepump, för kylning av affärer och kontor men även för kylning 

av livsmedelsbutikers livsmedelskyla. Den långa rörledningen kan vara plast oisolerad 

ovan jord eller ”fjärrvärmekulvert”. Om det behövs någon returledning avgör det lokala 

vattenverket utifrån dagvattensystemet. 

Systemlösningen för värme kan vara en ringledning av kallt vatten som betjänar lokala 

värmepumpar eller av ljummet vatten 35°C från en stor central installation med spetsning 

av lokala aggregat för varmvatten eller en ”fjärrvärmeledning” från en central installation.  

I dessa scenarior kan varierande grad av tillsatts utföras med befintlig fjärrvärme. Med 

lokal värmeproduktion baserad på frånluft och gråvatten tillsammans med en allmän 

minskning av värmebehovet kan kanske en normaldimensionering av fjärrvärmerör i 

stället användas som lågtemperaturring. 

Lokala lösningar med värmepump kan använda dusch, köksvatten och frånluft som 

värmekälla för allt eller nästan allt varmvatten dock med ackumulering. All produktion av 

varmvatten med värmepump kräver ackumulering i någon form eftersom 

varmvattenanvändning är till sin natur diskontinuerlig medan värmepumpar skall ha långa 

drifttider för att hålla ner installationskostnaden. Dessa lokala värmepumpar kan ge både 

varmvatten och värme. För varmvattenproduktion behövs storleksordningen 2500 

kWh/lägenhet ,år. Det utgående vattnet kan antagas ha hela värmemängden minskat med 

cirkulationsförluster före tappning. Detta ger ca 2200 kWh/ lägenhet, år. De förluster som 

uppstår efter tappstället kan kvittas mot annan uppvärmning i hushållsmaskiner. 

Vattentemperaturen ut är idag dåligt känd, en gissning kan vara brukstemperatur 40°C 

som blandas med kallt vatten från hushållsmaskiner ansätt samma mängd som ljummet 

vatten med 25°C ut.  Värmemängden 700 kWh/ lägenhet, år kan då tas ut från 25° till 

10°C.  
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Om det i en lokal fastighetsvärmepump är möjligt att begränsa ackumuleringen och styra 

uppvärmningssystemets börvärde inom ett intervall skulle kunna vara en ide, idag saknas 

kända referenser.  Finns det intresse kan den kalla sidan utnyttjas för kylning. Det måste i 

så fall alltid finnas någon mottagare av värmen. 

Med lokala värmepumpar måste hänsyn tas till ljudkrav och möjlig startström i elnätet. 
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7 Behov av energi inom Kongahälla 

scenarieberäkning för en typlägenhet 

Baserat på diskussion med Kungälvs kommun har följande villkor tagits fram för att 

beräkna energibehovet i de nybyggda lägenheterna. I ett första scenario har data beräknats 

för en lägenhet med följande antaganden: 

 

 

I beräkningarna antas att temperaturen i lägenheterna är 22 °C men eftersom den totala 

uppvärmda ytan som tilldelas varje lägenhet också innefattar en viss andel övriga  

utrymmen ansätts temperaturen till 21 °C. Notera att vi också antar att energieffektiv 

teknik väljs i ett grundutförande såsom energieffektiva pumpar och energieffektiva 

blandare eftersom det bedöms vara ekonomiskt försvarbart. Vid beräkningarna jämförs 

standardteknik med bästa möjliga teknik, BAT, för värmeåtervinnare och värmepumpar. 

Beräkningar av energibehov har genomförts för en typlägenhet. I samtliga fall, utom de 

två första referensfallen, har det antagits att bästa möjliga teknik används för klimatskalet. 

Två fall har valts för lägenhetens behov av hushållsel,  ett med en ”normal” användning  

på 3000 kWh i det första referensfallet och ett scenario med minsta möjliga 

energianvändning för hushållsel som i detta scenario valts till 1800 kWh baserat på 

beräkningar och bedömningar. Det senare alternativet kräver BAT teknik genomgående i 

hushållet samt engagerade och kunniga brukare.  Endast ett scenario innefattar en 

medelnivå för hushållsel eftersom vi har bedömt att det krävs ett framåtblickande 

tänkande när det gäller all energianvändning. Det är detta som bland annat skiljer denna 

studie från många andra där ingen hänsyn tas till hushållselen överhuvudtaget. 

Hushållselen är viktig för systemtänkandet när en hel stadsdel skall sträva efter en 

”nollenergivision”. BAT innebär att bästa möjliga teknik används genomgående för 

pumpar, fläktar mm för att minimera energibehov. I vissa fall har termisk solvärme 

uteslutits. Detta då det är svårt att ekonomiskt förvara i förhållande till det låga 

Gemensamma indata: Trum 21 °C

Tute, med 7,5 °C

Personer 2,5 st/lgh

Atemp 125 m
2
/lgh (BOA+övriga ytor)

Aom 125 m
2
/lgh (inkl. övriga ytor)

Normalt luftflöde 43,8 liter/s (vid reduktion 11 liter/s)

Vindavskärmning måttlig

Passiv solinstrålning normal

A-klassade cirk.pumpar ja

Energieffektiva blandare ja (14 m
3/person och år)

Energipriser "vanlig el" 1,2 kr/kWh

Vindkraftsel 0,8 kr/kWh

Fjärrv (vinter) 0,418 kr/kWh

Fjärrvärme (sommar) 0,33 kr/kWh

Realränta (diskontering av framtida vinster/kostnader) 5 %/år

Ökning av energipris (utöver inflation/realränta) 1 %/år

Best Available Technology (BAT): avloppsvärmeväxlare -3 m
2
/person (beräkningsmässigt ekvivalent med)

temp.verkn.grad (+2°C) 80 %

temp.verkn.grad (-15°C) 85 % (vid tilluft förvärmd via mark)

Solvärmesystemets täckningsgrad

varmvatten: 50 %

värme: 10 %

Solcellsbidrag: 90 kWh/m
2
 år



  74 

   

 

fjärrvärmepris som man sommartid har i det akuella fjärrvärmenätet.I beräkningarna har  

följande 12 typfall studerats: 

 F- vent- FJV (std1) avser mekanisk frånluftsventilation, ”normal” isolering och 

täthet, fjärrvärme och hushållsel 3000 kWh (BASFALL 1) 

 F- vent- FJV (std2) avser mekanisk frånluftsventilation, ”normal” isolering och 

täthet,fjärrvärme och BAT hushållsel 1800 kWh (BASFALL 2). 

 F- vent- FJV (BAT1) avser mekanisk frånluftsventilation, BAT isolering och 

täthet, BAT fjärrvärme och BAT hushållsel 1800 kWh. Men inte solvärme.   

 F- vent- FJV (BAT2) avser mekanisk frånluftsventilation, BAT isolering och 

täthet, BAT fjärrvärme, BAT solvärme och BAT hushållsel 1800 kWh 

 FVPinv (BAT2) avser BAT frånluftsvärmepump, BAT isolering och täthet, och 

BAT hushållsel 1800 kWh.  

 F-vent+LVVP (BAT) avser BAT frånluftsventilation, BAT 

luftvattenvärmepump, BAT isolering och täthet,  och BAT hushållsel 1800 kWh.  

 F-vent+BVP (BAT) avser BAT frånluftsventilation, BAT bergvärmepump, BAT 

isolering och täthet,  och BAT hushållsel 1800 kWh.  

 FTX+FJV (BAT1) avser BAT värmeåtervinning med FTX, BAT fjärrvärme, 

BAT isolering och täthet,  och BAT hushållsel 1800 kWh. Men inte solvärme. 

 FTX+FJV (BAT2) avser BAT värmeåtervinning med FTX, BAT fjärrvärme, 

BAT isolering och täthet, BAT solvärme och BAT hushållsel 1800 kWh.  

 FTX+LVVP (BAT) avser BAT värmeåtervinning med FTX, BAT luftvatten-

värmepump, BAT isolering och täthet,  och BAT hushållsel 1800 kWh  

 FTX+BVP (BAT1) avser BAT värmeåtervinning med FTX, BAT 

bergvärmepump, BAT isolering och täthet, och BAT hushållsel 1800 kWh. Men 

inte solvärme. 

 FTX+BVP (BAT2) avser BAT värmeåtervinning med FTX, BAT 

bergvärmepump, BAT isolering och täthet, BAT solvärme och BAT hushållsel 

1800 kWh.  

En mer detaljerad beskrivning av indata ges i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9  Indata för de olika scenarierna. 

 

Beräkningarna för de 12 scenariorna genomförs i följande steg där nettoenergibehovet 

redovisas i varje steg redovisat som totalt energibehov samt nedbrutet på elenergibehov 

och fjärrvärmebehov. 

1. Före solvärmetillskott: Behov av externt tillförd energi ( el, fjärrvärme), 

 inklusive hushållsel 

Indatavariabler (om lila värden ändras så uppdateras beräkningsflikarna med dessa värden)

Um-värde Täthet VVC-förlust avlopps-vvx "hushållsel" Vent.system Värmeåterv. Red. flöde Förvärmntilluft SFPvent Pspisfläkt

Förkortning (W/m2 K) (liter/m2 K)(W/lgh) (-) (kWh/år) (-) (-) (-) (-) (W/(l/s)) (W)

F-vent+FJV(std1) 0,38 0,8 40 nej 3600 F nej nej nej 0,6 40

F-vent+FJV(std2) 0,38 0,8 40 nej 2500 F nej nej nej 0,6 40

F-vent+FJV(BAT1) 0,27 0,2 25 ja 2500 F nej ja nej 0,4 30

F-vent+FJV(BAT2) 0,27 0,2 25 ja 2500 F nej ja nej 0,4 30

FVPinv (BAT) 0,27 0,2 25 ja 2500 F ja (FVP) nej nej 0,8 30

F-vent +LVVP (BAT) 0,27 0,2 25 ja 2500 F nej ja nej 0,8 30

F-vent +BVP (BAT) 0,27 0,2 25 ja 2500 F nej ja nej 0,8 30

FTX +FJV(BAT1) 0,27 0,2 25 ja 2500 FT ja (FTX) nej ja 1,4 30

FTX +FJV(BAT2) 0,27 0,2 25 ja 2500 FT ja (FTX) nej ja 1,4 30

FTX + LVVP (BAT) 0,27 0,2 25 ja 2500 FT ja (FTX) nej ja 1,4 30

FTX +BVP (BAT1) 0,27 0,2 25 ja 2500 FT ja (FTX) nej ja 1,4 30

FTX +BVP (BAT2) 0,27 0,2 25 ja 2500 FT ja (FTX) nej ja 1,4 30
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2. Efter solvärmebidrag: Behov av externt tillförd energi ( el, fjärrvärme), 

 inklusive hushållsel  

3. Behov av externt tillförd energi ( el, fjärrvärme) exklusive hushållsel.  

( i enlighet BBR´s systemgräns) 

4. Behov av externt tillförd energi ( el, fjärrvärme) inklusive hushållsel.  

5. Årlig kostnad för externt tillförd energi 

6. Livscykelkostnad 

 

Resultatet från steg 1 före solvärmetillskott, se Tabell 10 , visar att högst 

energianvändning uppnås för fall mekanisk frånluft i kombination med fjärrvärme. Lägst 

energianvändning erhålls med FTX och bergvärmepump, BAT. Lägst elanvändning nås 

med BAT fjärrvärme i kombination med mekanisk frånluft och högst om BAT 

luftvattenvärmepump kombineras med mekanisk frånluft. 

Tabell 10  Resultat från steg 1, före solvärmetillskott.  

 

I Fel! Hittar inte referenskälla. visas resultatet från steg 2 där solceller har installerats i 

alla fall utom de två första typfallen med frånluftsventilation i kombination med 

fjärrvärme (std1 och 2). Solvärmesystemet antas täcka 50% av varmvattenbehovet och 

10% av värmebehovet på årsbasis. Bidraget från solcellerna antas uppgå till 90 kWh/m² 

och år vid en kombination av tak- och fasadmonterade paneler i gynnsamma väderstreck 

och det är en total yta per lägenhet på 20-25 m² som installeras. 90kWh/m2 för solel är 

angivet utifrån antagandet att man monterar PV-paneler på såväl tak som fasader i 

riktning cirka sydost till sydväst. Använder man enbart takytor lutande i 20-60 grader i 

samma väderstreck kan man höja värdet till 110. Detta gäller för kiselceller. Använder 

man i stället tunnfilm så blir det inte mer än ca. 80 kWh/m2 på taket och ner mot 60 vid 

en kombination av tak och väggmontage. (Solceller i Sverige och Världen 2007. Nationell 

översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2008. www.solcell.nu/html/index.html 

www.svensksolenergi.se) 

visar att den högsta totala energianvändningen fås för typfall med frånluftsventilation i 

kombination med fjärrvärme (std 1) precis som i scenariot då ingen solvärme var 

installerad. Lägst energianvändning fås också i typfallet med FTX och bergvärmepump, 

BAT. För elanvändningen ger frånluftsventilation tillsammans med fjärrvärme (BAT) 

lägst användning medan frånluftsventilation med luftvattenvärmepump (BAT) ger högst 

elanvändning.  

Netto Energibehov Före solvärmetillskott

(olika energiförsörjningssystem) Energi totalt El totalt hushållsel övr.fast.el fläktel pumpel kompressor elpatron Fjärrvärme värme (ev. LT) varmv. (HT)

Förkortning (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år)

F-vent+FJV(std1) utan solvärme 13556 3893 2500 1100 243 49 9663 7181 2482

F-vent+FJV(std2) utan solvärme 13050 2797 1800 700 243 52 10254 7772 2482

F-vent+FJV(BAT1) utan solvärme 9118 2649 1800 700 117 31 0 0 6469 4575 1894

F-vent+FJV(BAT2) 9118 2649 1800 700 117 31 6469 4575 1894

FVPinv (BAT) 5217 5217 1800 700 237 54 2424 0

F-vent +LVVP (BAT) 5939 5939 1800 700 117 352 2789 180

F-vent +BVP (BAT) 4550 4550 1800 700 117 38 1894 0

FTX +FJV(BAT1) utan solvärme 6977 2998 1800 700 483 14 0 0 3980 2086 1894

FTX +FJV(BAT2) 6977 2998 1800 700 483 14 3979 2086 1894

FTX + LVVP (BAT) 5182 5182 1800 700 483 258 1912 28

FTX +BVP (BAT1) utan solvärme 4284 4284 1800 700 483 16 1284 0

FTX +BVP (BAT2) 4284 4284 1800 700 483 16 1284 0

http://www.solcell.nu/html/index.html
http://www.svensksolenergi.se/


  76 

   

 

Tabell 11 Resultat från steg 2, efter solvärmebidrag.  

 

I steg 3 presenteras behovet av externt tillförd energi (el, fjärrvärme) exklusive hushållsel 

för att kunna göra jämförelser mot kraven i BBR, se Tabell . Totalt sett erhålls högst 

behov av köpt energi (exklusive hushållsel) i typfall frånluftsventilation i kombination 

med fjärrvärme (std 2), och lägst för fallet med FTX-ventilation i kombination med 

bergvärmepump (BAT). Elanvändningen är högst i typfall frånluftsventilation i 

kombination med luftvattenvärmepump (BAT) och lägst för frånluftsventilation i 

kombination med fjärrvärme (BAT). Om det totala behovet av tillförd energi (exklusive 

hushållsel) under ett år slås ut på arean, fås den specifika energianvändningen. Enligt 

BBR skall den specifika energianvändningen inte överstiga 110 respektive 55 kWh per år 

och m² golvarea för icke respektive eluppvärmda byggnader i klimatzon III. Som framgår 

av Tabell  har alla typfallen lägre specifik energianvändning än Boverkets krav. Kungälvs 

kommun har som mål att byggnadernas specifika energianvändning skall uppgå till högst 

60% av BBR:s krav vilket motsvarar kravnivåerna inom parentes i Tabell . Alla typfall 

utom fallen med frånluftsventilation och fjärrvärme std 1, std 2 och F-vent+FJV (BAT1) 

uppfyller de högre ställda kraven.  

Tabell 12 Resultat från steg 3, behov av externt tillförd energi exklusive hushållsel. 

 

Resultatet från steg 4 visar behovet av externt tillförd energi (el, fjärrvärme) inklusive 

hushållsel, se Tabell 13. Totalt sett per år har typfall frånluftsventilation i kombination 

med fjärrvärme högst behov av externt tillförd energi, medan ventilation med 

värmeåtervinning med FTX i kombination med bergvärmepump (BAT) har lägst. Alla 

typfall som använder BAT (Best Available Technology) köper dessutom vindkraftsel 

Efter ev. solvärmebidrag och återladdning av borrhål med sol, samt införande av varmvattenanslutna tvätt- och diskmaskiner

Energi totaltEl totalt hushållsel övr.fast.el fläktel pumpel kompressor elpatron Fjärrvärme värme (ev. LT) varmv. (HT)

Förkortning (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år)

F-vent+FJV(std1) utan solvärme 13554 3891 2500 1100 243 49 9663 7181 2482

F-vent+FJV(std2) utan solvärme 13049 2795 1800 700 243 52 10254 7772 2482

F-vent+FJV(BAT1) utan solvärme 9217 2248 1600 500 117 31 0 0 6969 4575 2394

F-vent+FJV(BAT2) 7626 2262 1600 500 117 45 5364 4117 1247

FVPinv (BAT) 4618 4618 1600 500 237 68 2213 0

F-vent +LVVP (BAT) 5207 5223 1600 500 117 366 2439 180

F-vent +BVP (BAT) 3760 3761 1600 500 117 52 1491 0

FTX +FJV(BAT1) utan solvärme 7076 2597 1600 500 483 14 0 0 4479 2086 2394

FTX +FJV(BAT2) 5732 2608 1600 500 483 25 3124 1877 1247

FTX + LVVP (BAT) 4371 4390 1600 500 483 270 1485 28

FTX +BVP (BAT1) utan solvärme 4183 4183 1600 500 483 16 1584 0

FTX +BVP (BAT2) 3623 3623 1600 500 483 27 1013 0

Köpt energi exkl hushållsel (enligt Boverkets byggregler BBR16)

Totalt El Fjärrvärme Spec energianv. (kWh/m2)

Förkortning (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) beräknat BBR 16-krav

F-vent+FJV(std1) 11054 1391 9663 88 110 (66)

F-vent+FJV(std2) 11249 995 10254 90 110 (66)

F-vent+FJV(BAT1) 7617 648 6969 61 110 (66)

F-vent+FJV(BAT2) 6026 662 5364 48 110 (66)

FVPinv (BAT) 3018 3018 24 55 (33)

F-vent +LVVP (BAT) 3623 3602 29 55 (33)

F-vent +BVP (BAT) 2160 2161 17 55 (33)

FTX +FJV(BAT1) 5476 997 4479 44 110 (66)

FTX +FJV(BAT2) 4132 1008 3124 33 110 (66)

FTX + LVVP (BAT) 2765 2771 22 55 (33)

FTX +BVP (BAT1) 2583 2583 21 55 (33)

FTX +BVP (BAT2) 2023 2023 16 55 (33)
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istället för ”vanlig el”. Vindkraftselen tas från ett andelsägt vindkraftverk och kan således 

räknas både som grön och egenproducerad el. Elanvändningen är högst i typfall 

frånluftsventilation i kombination med luftvattenvärmepump (BAT) och lägst (nära noll) i 

typfall frånluftsventilation i kombination med fjärrvärme och utan solvärme (BAT1). 

Tabell 13 Resultat från steg 4, 5 och 6, behov av externt tillförd energi, årlig kostnad och LCC. 

  

Fram till steg 4 är alla resultat generella och kan tillämpas i princip var som helst. I 

nästa steg införs kostnader för energi. Här är det viktigt att notera att prissättningen 

för vindkraftsel och vanlig el är tillämpbara för hela landet men att prissättningen för 

fjärrvärme är lokal. Sverige saknar en harmonierad prissättning av el. De 

fjärrvärmepriser som tillämpas för fjärrvärme bygger på Kungälvs kommuns 

nuvarande prismodell. 

I steg 5 presenteras den årliga kostnaden för externt tillförd energi. För att beräkna 

kostnaderna har ett antal antaganden gjorts, både på kostnader för fjärrvärme, vindkraftsel 

och ”vanlig el”. Fjärrvärmepriset har delats upp i två priser, ett sommar- och ett vinterpris 

som båda har hämtats från Kungälv Energis hemsida. Sommarpriset är satt till 0,33 

kr/kWh, medan vinterpriset är 0,418 kr/kWh. Priset för vindkraftselen har beräknats ifrån 

uppgifter på SVEF:s hemsida och adderats med ett nätpris på 20 öre/kWh, vilket ger ett 

snittpris på 0,8 kr/kWh. För ”vanlig el” är priset satt till 1,2 kr/kWh, vilket är ett 

genomsnittspris för fast elpris.  

Kostnaden är högst för typfall frånluftsventilation i kombination med fjärrvärme (std1) 

och lägst för FTX-ventilation med bergvärmepump (BAT).  

I Tabell 13 visas även resultatet från steg 6 där livscykelkostnaderna räknas samman för 

de olika typfallen. LCC:n är beräknad på en lägenhet på 100 m² med en realränta på 5% 

och en antagen ökning av energipriset på 1% (utöver inflation/realränta). Resultatet som 

presenteras är den totala livscykelkostnaden för en lägenhet med en livslängd på 75 år i 

nuvärde. Intervall mellan återinvesteringar är satt till 25 år för alla komponenter och 

system i huset.  

I LCC-analysen har hänsyn tagits till initial investeringskostnad, återinvesteringskostnad 

och årlig underhållskostnad/fast avgift för varje teknologi.  

Den totala LCC kostnaden blir lägre för alla typfall jämfört med grundfallet med 

frånluftsventilation i kombination med fjärrvärme (std1). Typfallen med 

frånluftsventilation kombinerat med luftvattenvärmepump (BAT) och FTX-ventilation i 

Behov av externt tillförd energi Årlig kostnad för externt tillförd energi LCC total

Totalt "vanlig el" Vindkraftsel Fjärrvärme Totalt "vanlig el" Vindkraftsel Fjärrvärme 75 år

Förkortning (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) kr kr kr kr kr

F-vent+FJV(std1) utan solvärme 13554 3891 9663 8636 4670 3966 294542

F-vent+FJV(std2) utan solvärme 13049 2795 10254 7567 3354 4213 288072

F-vent+FJV(BAT1) utan solvärme 6967 -2 6969 2911 -2 2913 250128

F-vent+FJV(BAT2) 5826 462 5364 2612 369 2242 268656

FVPinv (BAT) 2818 2818 2255 2255 258775

F-vent +LVVP (BAT) 3407 3423 2726 2738 284014

F-vent +BVP (BAT) 1960 1961 1568 1569 254682

FTX +FJV(BAT1) utan solvärme 4826 347 4479 2150 277 1872 222443

FTX +FJV(BAT2) 3932 808 3124 1952 646 1306 239458

FTX + LVVP (BAT) 2571 2590 2057 2072 275181

FTX +BVP (BAT1) utan solvärme 1933 1933 1546 1546 219935

FTX +BVP (BAT2) 1823 1823 1458 1458 232588
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kombination med luftvattenvärmepump (BAT) är i totala LCC-kostnader ungefär 

jämförbara med grundfallet. Lägst LCC-kostnad har fallen med FTX-ventilation i 

kombination med fjärrvärme, alternativt i kombination med Bergvärmepump. Om målet 

är att bygga ett område med så lågt behov av köpt energi som möjligt bör LCC kostnaden 

även ställas i relation till behovet av externt tillförd energi, antingen inklusive eller 

exklusive hushållsel.  
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8 Behov av energi inom Kongahälla 

scenarieberäkning för hela stadsdelen 

8.1 Energibehov för bostadsdelarna 

I kapitel 7 presenteras scenarioberäkningar för en lägenhet på 100 m² och indata och 

antaganden för de beräkningarna. För att beräkna samtliga bostadskvarters energibehov 

och LCC-kostnader har lägenheten på 100 m² skalats upp till den totala ytan för kvarter 1-

14. Ytorna för bostadsrätter, hyresrätter, kontor, förskola och handel har adderats samman 

och de har schablonmässigt antagits ha samma energibehov per kvadratmeter som 

typlägenheten.  Med handel avses inte köpcentrat, vilket behandlas senare, utan de mindre 

utrymmen för handel som finns i bostadshusen.  Eftersom ytorna för dessa mindre 

handelsutrymmen, samt kontor och förskola, endast står för en mycket liten andel av den 

total arean inom bostadsdelarna är antagande rimligt. Viss ökning av energibehov för 

ventilation och eventuellt kyla kan antas kompenseras av  mindre energibehov för 

uppvärmning och varmvatten. Sammanlagt har kvarter 1-14 en yta på cirka 101 454 m² 

vilket har använts i beräkningarna.  

De olika scenariernas behov av externt tillförd energi för olik i form av el samt fjärrvärme 

efter internt solvärme och solcellsbidrag redovisas i tabell 14 nedan. I scenarier med 

solvärme har solcellerna beräknats bidra med 1738 MWh/år och i scenarier utan solvärme 

med 2174 MWh/år. Vid användning av solvärme bidrar den med 1300-1550 MWh/år, 

beroende på ventilationssystem. FTX-ger en kortare uppvärmningssäsong, varvid 

solvärmens möjlighet att bidra minskar. Det framgår av tabellen att den i MWh/år räknat 

mest energieffektiva lösningen är bergvärmepump i kombination med solvärme, ett bra 

byggnadsskal och ventilationsvärmeåtervinning (FTX). Samma sak gäller om man tittar 

på årlig kostnad för tillförd energi. Vinsten med en FTX-lösning är dock relativt liten 

jämfört med F-ventilation. Orsaken är den ökad energiförbrukningen för fläktar. Det kan  

också noteras att den mest eleffektiva lösningen är fjärrvärmekombinerat med solvärme, 

ett bra byggnadsskal och F-ventilation. I det fallet försvinner helt behovet av externt 

tillförd el. Vinsten med solvärme är också relativt liten och om man i en LCC-kalkyl 

inkluderar kostnaderna för installation av solvärme så är det inte lönsamt.  I LCC-

kalkylen blir bergvärmepump(ar) kombinerat med ett bra byggnadsskal och FTX, men 

utan solvärme, det billigaste alternativet. Men alternativet fjärrvärme kombinerat med ett 

bra byggnadsskal och FTX har en nästan lika låg LCC-kostnad. Med beaktande av 

osäkerheterna i LCC-kalkylen, bl.a. borrningskostnader, så kan det mycket väl vara det 

lönsammaste alternativet. Ett alternativ som har ett så lågt behov av externt tillförd el att 

det mycket väl är möjligt att genom utformningen av byggnaderna täckas med solcellsel 

producerad inom området. 
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Tabell 14 Behov av externt tillförd energi för bostadskvarteren 1-14 efter internt tillskott av 

solvärme och solcellsel, samt årlig energikostnad och LCC-kostnad. 

 

 

8.2 Integrerat energisystem för köpcentra och 

bostäder 

Energianvändning i köpcentra 

Figur 6 visar hur den specifika energianvändningen uttryckt som köpt energi kan variera i 

köpcentrum. Notera att hushållselen den röda delen av stapeln i vissa fall motsvarar mer 

än hälften av den köpta energin. Denna energi är uteslutande el och belysning för att 

exponera varor är den enskilt största orsaken till den höga elanvändningen. Det har inte 

funnits utrymme inom ramen för denna studie att genomföra fördjupade studier på det 

planerade köpcentrat. Alla data som används baseras på framtagna data i ett 

doktorandprojekt på SP med syfte att förbättra energieffektiviteten i köpcentrum. 

Figur 6 visar hur den specifika energianvändningen i köpcentrum kan varierar, S. Stensson 

2009.  

 

Behov av externt tillförd energi Årlig kostnad för externt tillförd energi LCC total

Totalt "vanlig el" Vindkraftsel Fjärrvärme Totalt "vanlig el" Vindkraftsel Fjärrvärme 75 år

Förkortning (MWh/år) (MWh/år) (MWh/år) (MWh/år) kkr kkr kkr kkr kkr

F-vent+FJV(std1) utan solvärme 13093 3759 9334 8342 4511 3831 284528

F-vent+FJV(std2) utan solvärme 12605 2700 9905 7310 3240 4070 278278

F-vent+FJV(BAT1) utan solvärme 6730 -2 6732 2812 -2 2814 241624

F-vent+FJV(BAT2) 5628 446 5182 2523 357 2166 259522

FVPinv (BAT) 2722 2723 2178 2178 249977

F-vent +LVVP (BAT) 3291 3307 2633 2645 274357

F-vent +BVP (BAT) 1894 1894 1515 1515 246023

FTX +FJV(BAT1) utan solvärme 4662 335 4327 2077 268 1809 214880

FTX +FJV(BAT2) 3798 781 3018 1886 624 1261 231317

FTX + LVVP (BAT) 2484 2502 1987 2001 265825

FTX +BVP (BAT1) utan solvärme 1867 1867 1494 1494 212457

FTX +BVP (BAT2) 1761 1761 1409 1409 224680
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Figur 7 illustrerar hur energianvändningen kan fördela sig i ett köpcentrum. Figuren visar 

att belysning dominerar och att fastighetselen är relativt stor, vilket innebär i praktiken att 

den här typen av lokaler med dagens teknik är relativt stora användare av el. 

 

Figur 7 visar hur energianvändningen fördelas i köpcentrum, Stensson 2009. 

 

Baserat på pågående arbete har följande antagande gjorts, se tabell 15. Beräkningarna är 

baserade på att den totala ytan är 22000 m
2
. 

Tabell 15 Energianvändning i köpcentrat (kvarter 15) har beräknats baserat på att den totala 

ytan är 22 000 m
2
. 

Tre typfall Specifik 

energianvändning 

(kWh/m
2 
och år) 

Årlig energianvändning 

(MWh/år) 

Medel idag 289 6358 

Min idag 175 3850 

Mål för framtid med BAT 100 2200 

 

På samma sätt som i bostäder skulle behovsstyrning av belysning i kombination, 

förbättrad belysningsdesign samt ny energieffektiv belysningsteknik kunna resultera i 

minskningar i energianvändningen.  

I köpcentrat finns dessutom livsmedelbutiker motsvarande en total yta av 4400 m
2
. 

Tabell 16 visar data baserat på statistik från fältmätningar genomförda av SP inom ett 

doktorandprojekt med syfte att förbättra energieffektiviteten i livsmedelsbutiker. 

  

Hyresgästel

49%

Fastighetsel

25%

Kyla och 

ventilation

17%

Uppvärmning

9%
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Tabell 16 Energianvändning i livsmedelsbutiker (inom kvarter 15) har beräknats baserat på att 

den totala ytan är 4 400 m
2
. 

Tre typfall Specifik energianvändning 

(kWh/m
2 
och år) 

Årlig energianvändning 

(MWh/år) 

Medel idag 250 1200 

Min idag 150 720 

Mål för framtid med BAT 100 440 

 

Scenarier för hela stadsdelen 

I scenarierna ovan har antagits att respektive fastighetsägare löser sin egen 

energiförsörjning till respektive fastighet. Om  systemgränsen istället läggs runt hela 

stadsdelen Kongahälla kan energibehovet (värme/kyla) först omfördelas inom området 

innan energi behöver tillföras externt. Detta kräver dock att fastighetsägarna äger ett 

gemensamt distributionssystem för värme och kyla. 

Samtidig värmning och kylning 

En stor del av året finns ett samtidigt värme och kylbehov i området. I första hand finns 

värmeöverskott i de kommersiella lokalerna och underskott i bostäderna, d.v.s. 

överskottsvärme från butikerna skulle kunna värma bostäderna, eller omvänt: Butikernas 

kylbehov skulle kunna produceras i bostäderna. 

Det finns ett antal tänkbara systemuppbyggnader, val av klimatskal, o.s.v. som påverkar 

områdets totala energibalans. Väljs energieffektiva lösningar med hög värmeåtervinning 

blir storleksordningen på värme och kylbehov enligt tabellen nedan. 

Tabell 17 Värme- och kylbehovens storleksordning för hela området, inklusive köpcentra. 

Säsong [GWh] Vinter Sommar Totalt 

Värmebehov  6,5 1,5 8 

Kylbehov  -1,5 -2 -3,5 

Differens 5 -0,5 4,5 

 

Ett rimligt antagande är att värmetillförseln (t.ex. fjärrvärme) kan minska med ca 2 

GWh/år genom direkt återanvändning  inom området. Ansluts även befintlig 

livsmedelsbutik ökar potentialen. Om befintlig butik använder i storleksordning lika 

mycket livsmedelskyla som den nu tilltänkta ökar potentialen med 50% till 3 GWh/år. 

Säsongslagring 

Över- och underskott inträffar till viss del samtidigt, men behoven skiftar över dygnet och 

veckan,  såväl som över året.  Möjlighet att lagra energi ökar därför potentialen väsentligt. 

Om systemet kompletteras med ett säsongslager i mark kan sommarens kylbehov 

utnyttjas för uppvärmning vintertid och omvänt. För att balansera systemet behövs ett 

lager på ca 0,5 GWh exklusive befintlig livsmedelsbutik, se tabell nedan.  
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Tabell 18 Värme- och kylbehovens storleksordning för hela området, inklusive köpcentra och 

säsongslager. 

Säsong [GWh] Vinter Sommar Totalt 

Värmebehov  6,5 1,5 8 

Kylbehov  -1,5 -2 -3,5 

Säsongslager (0,5 GWh) -0,5 0,5 0 

Differens 4,5 0 4,5 

 

Säsongslagring gör det även möjligt att lagra överskott från solfångare. Systemet kan 

därför kompletteras med solfångare. Högtemperatursolfångare (>60°C) kan ersätta större 

delen av  värmebehovet sommartid (utan behov av värmepump), medan kostnadseffektiva 

lågtemperatursolfångare kan fånga den återstående obalansen mellan sommar och vinter. 

Komfortkyla kan tas direkt ur lagret, medan värme och livsmedelskyla måste 

värmepumpas upp/ned ur lagret. 

Energibalansen redogörs i tabellen nedan. 

 Tabell 19 Värme- och kylbehovens storleksordning för hela området, inklusive köpcentra och 

säsongslager. 

Säsong [GWh] Vinter Sommar Totalt 

Värmebehov  6,5 1,5 8 

Kylbehov  -1,5 -2 -3,5 

Värmeproduktion 

(solfångare) 
0 -4 -4,5 

Säsongslager (4 GWh) -4,5 4,5 0 

Differens 0 0 0 

 

De geologiska förhållandena är dessvärre dåliga i området för de vanligaste typerna av 

lager, borrhål respektive akvifer. En möjlighet kan vara att trycka ned värmeväxlare 

(plastslangar) direkt i leran. Lerans egenskaper vid förändrad temperatur i spannet +1°C  

till +25°C bör undersökas av geolog, liksom möjlighet att trycka ned slang. 

Lagret skulle beroende på lerans termiska egenskaper behöva vara ca 50 000 kubikmeter  

för det förstnämnda alternativet utan solfångare och ca 300 000 – 500 000 kubikmeter i 

det sistnämnda fallet. Med ett lerdjup på 20-30 meter behövs en markyta på 

storleksordning 1500-2500 kvadratmeter, respektive 10 000 – 25 000 kvadratmeter. 

Eftersom lagret är grunt blir påverkan från årstidsväxlingarna stor om inte markytan 

isoleras. Både detta och ytbehovet minimeras med placering under köpcentrat som redan 
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har markisolering och tar upp en väsentlig del av den tillgängliga markytan för hela 

området. 

Beräkningarna ovan visar att det är möjligt att utnyttja lager i kombination med solvärme, 

kylmaskiner och eventuellt en bergvärmepump för att klara alla temperaturnivåer som 

krävs för rumsvärmning, tappvarmvattenvärmning, luftkonditionering och kyla till 

livsmedel. Inom förstudien har det inte funnits utrymme att jämföra olika 

systemlösningar. Beräkningarna visar att man bör utreda förutsättningarna för att använda 

ett gemensamt lager i området. 

8.3 Vad krävs för att nå ett plusstadsdel i Kongahälla 

För bostadsdelen är det två systemlösningar som är mest intressanta ur ett 

energiperspektiv. Båda fallen baseras på att BAT, bästa möjliga teknik, installeras 

genomgående. De fall som är mest intressanta ur ett ekonomiskt och energimässigt 

perspektiv, se tabell 20 nedan. 

Tabell 20 Visar de två mest intressanta systemlösningarna för bostadskvarteren med BAT 

teknik genomgående. 

 Energi som behöver tillföras kvarter Ekonomi 

Total energi 

(MWh/år) 

Vindkraftsel 

(MWh/år) 

Fjärrvärme 

(MWh/år) 

LCC 

kkr 

Fjärrvärme och 

FTX 

4662 335 4327 214 880 

Bergvärmepump 

och FTX 

1867 1867 0 212 457 

 

Beräkningarna visar att FTX i kombination med bergvärmepump ger det lägsta behovet 

av totalt tillförd energi. Den lägre installationskostnaden och det lägre fjärrvärmepriset 

gör dock att LCC-kostnaden blir likvärdig mellan de två systemlösningarna. Dessutom 

kräver värmepumpslösningen att 1532 MWh/år mer elenergi levereras per år. 

Elanvändningen i köpcentrat är i storleksordningen 60- 80% av den totala 

energianvändningen. Om man antar att elanvändningen är 60 % i ett framtida 

energieffektivt köpcentrum med BAT genomgående för pumpar, fläktar och belysning 

skulle det innebära att livsmedelbutiker och köpcentrum har en total energianvändning på 

2640 MWh/år varav elen motsvarar 1584 MWh/år. Sammanfattas alla alternativ i en 

tabell blir resultatet enligt tabell 21 nedan. 
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Tabell 21 Sammanställning olika systemlösningar för stadsdelen Kongahälla. Solelen antas 

producera 90kWh/m
2
. 

 Total 

energi 

 

(MWh/år) 

 

Bostäder 

Extern 

vindkraftsel 

(MWh/år) 

 

Bostäder 

Extern 

fjärrvärme 

(MWh/år) 

 

Handel 

Värme/Kyla 

(MWh/år) 

 

Handel 

Vindkraftsel 

(MWh/år) 

Yta med 

solceller 

för att 

ersätta 

vindel 

(m
2
) 

Fjärrvärme 

och FTX 

7297 335 4322 1056 1584 21322 

BVP och 

FTX 

4507 1867 0 1056 1584 38344 

Säsongs-

lager 

1584 0 0 0 1584 17600 

 

Notera att redovisningen i tabellen ovan bygger på förenklingar och antagande. Resultatet 

visar att säsongslager är den tekniska lösning som tillsammans med solvärme, 

bergvärmepump och kylmaskiner skulle kunna ge det minsta behovet av tillförd energi 

till området. Detta kräver dock både ett säsongslager samt ett lokalt fjärrvärmenät. I 

denna oerhört förenklade analys saknas beräkningar för transportarbete för pumpar och 

det saknas ett konkret förslag på hur säsongslager skall kombineras med solvärme, 

bergvärmepump och kylmaskiner. I kolumnen längst till höger har behov av tillgänglig 

yta för solceller beräknats med antagandet att solelen kan producera 90kWh/m
2
 för att 

illustrera hur mycket extra yta som krävs för att ersätta den köpta vindkraftselen. Om all 

takyta på köpcentrumet (22 000 m
2
) kan förses med solceller skulle eventuellt alternativet 

med säsongslager kunna innebära att stadsdelen skulle kunna nå ett nära noll energi mål.  
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9 Hinder och barriärer 

För att komma ett steg längre mot den energieffektiva stadsdelen och samhället finns det 

ett antal hinder och barriärer som behöver överkommas eller raseras. En klassisk 

problemställning när det gäller energieffektivisering är ägandeformer som styr både 

investeringsviljan och intresset för en energieffektiv drift. Det är skillnad om företaget 

bygger för att sälja en fastighet eller om den byggs av den som skall förvalta fastigheten. 

Ett annat viktigt exempel om lägenheter och lokaler hyrs ut med varm- eller kallhyra. 

Detta påverkar drivkraften att arbeta med energieffektiviserande tekniska åtgärder och ett 

energieffektivt beteende. 

Ett exempel är tex det köpcentrum som planeras. Idag hyrs nästan alla köpcentrum ut där 

kunden får betala för den hyrda ytan med en varm hyra. Hyresgästen/affären står själv för 

hyresgästelen som bland annat omfattar belysningen. I ett köpcentrum står belysningen 

för hälften av elanvändningen, Stensson 2009, och denna belysning skapar ett stort 

kylbehov som förvaltaren har mycket liten möjlighet att påverka. Här är ett exempel på 

att det krävs en helt annan systemsyn. 

Det finns generellt ett annat ekonomiskt synsätt i byggsektorn jämfört med i 

industrisektorn när det gäller att göra investeringsbedömningar. Det är viktigt att öka 

acceptansen för LCC beräkningar generellt. 

Lagar och bidragssystem påverkar teknikval och kan ibland vara helt avgörande för 

ekonomin i en investering. I denna studie har vi tex räknat med nuvarande 

investeringsstöd för installation av solel och solvärme. 

Generellt kan man säga att produktion av förnybar el med såväl sol som vind kommer att 

vara intermittent. Idag saknas en tydlig och fördelaktig affärsmodell för att importera och 

exportera el från solceller till elnätet vilket påtagligt hämmar marknadsutvecklingen. 

Detta behöver förbättras, vilket samtliga aktörer i dag är överens om och flera 

lagändringar är på väg. Det är också viktigt att bidrag och skattesubventioner som utlovas 

för ny innovativ teknik är långsiktiga så att det finns möjlighet att göra långsiktiga 

ekonomisk bedömningar. I dagsläget vet man t.ex. inte vad som kommer att gälla för 

stöden till solvärme och solel bortom 2011. 

Energipriset och framförallt relationen mellan olika energislag har en stor inverkan på 

ekonomiska bedömningar. 

Att använda fjärrvärmebolagens nät för import och export av spillvärme och spillkyla 

görs redan idag. Exempel är Göteborgs stad och Västra hamnen i Malmö. Här behövs 

eventuellt ännu mer incitament för att stimulera detta ytterligare inom en stadsdel och 

frågan om ett lagstiftat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten i Sverige utreds för 

närvarande. 

För att våga investera i ny energieffektiv teknik kräver man ofta bevis på 

genomförbarheten i from av goda demonstrationsexempel. Tilltron stärks också genom 

möjligheten att välja kvalitetssäkrade produkter, system och processer. Ett väl fungerande 

kvalitetssystem hos beställaren bidrar också starkt till att man genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete kan ta tillvara goda erfarenheter och förbättra eventuella brister i de 

system man tar i drift. Tillgång till oberoende expertis för bedömning av systemlösningar 
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och eventuellt också teknisk utvärdering av prestanda och hållbarhet kan ofta vara mycket 

värdefullt då man går i spetsen för att använda ny teknik. För att nå implementering i stor 

skala behövs en tilltro till tekniken. Säker drift är en viktig parameter i beslutsprocessen. 

Ny teknik kräver kunskap i alla led genom hela byggprocessen med också i en 

fortvarighet både hos förvaltare och brukare. 

Lagar och direktiv är en metod att tvinga fram ett energieffektivt tänkande och 

implementering av energieffektiv teknik. Ett annat sätt kunskapsspridning och långsiktiga 

subventioner för att stimulera teknik språng. 

Finns resurser och kunskap i byggsektorn för att idag kunna producera mycket 

energieffektiva byggnader med den höga kvalitet som krävs? Detta var en fråga som 

diskuterades på den Nordiska Passivhuskonferensen i Göteborg i paneldebatten (april 

2009) och senare i projektet ”Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar” 

lyftes frågan återigen. Deltagare i Passivhuskonferensen´s panel menade att byggsektorn 

ännu inte är redo att i stor skala bygga lågenergihus med den goda kvalitet och den 

noggrannhet som krävs. För att kunna tillämpa tekniken i stor skala angavs att bland 

annat produktionstekniker behöver utvecklas/industrialiseras.  Det har även framförts att 

erfarenhetsåterföringen från genomförda projekt behöver förbättras för att få en bra grund 

att stå på. Det finns dessutom ett behov av att kartlägga vad byggbranschen behöver för 

att kunna kvalitetssäkra byggandet av lågenergihus på en rätt nivå även vid en mer 

omfattande produktionsvolym än idag. Sannolikt är dock att det föreligger ett 

utbildningsbehov hos en bredare grupp inom byggsektorn för att tillämpa den kunskap 

som finns för att få den höga kvalitet som krävs i samband med byggande av lågenergihus 

och passivhus. 
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10 Kvalitetssäkring av effektiv 

energianvändning och god innemiljö 

 

 

 

10.1 Innemiljö i energieffektiva byggnader 

En viktig aspekt som alltid måste vara i fokus då man producerar byggnader är innemiljö. 

När det gäller mycket energieffektiva byggnader bör några innemiljöparametrar beaktas 

särskilt. Dessa är framförallt följande_ 

 Termisk komfort. Väl värmeisolerade byggnader löper exempelvis större risk för 

övertemperaturer om man inte planerar väl, tex med solavskärmning.  

 Luftkvalitet/fuktsäkerhet. Mycket väl värmeisolerade konstruktioner får en 

kallare utsida än konstruktioner som är sämre värmeisolerade. Den lägre 

temperaturen innebär att konstruktionerna blir känsligare för inbyggd fukt, 

inläckande fukt samt om fuktkänsliga material är placerade i den kalla delen (med 

uteklimat). Fuktsäkerhetsprojektering och fuktsäker produktion är viktigt att 

införa i dessa byggnader. 

 Ljudmiljö. Det finns en tendens att klagomålen ökar vad gäller internt buller då 

bullerstörningar utifrån (som tidigare dolde det interna bullret) blir minimala med 

de mycket väl värmeisolerade klimatskalen.  

  

För att läsa mer om innemiljö, lågenergihus och eventuella risker kan ”Lågenergihus och 

passivhus – vanliga frågeställningar” laddas ner på www.sp.se (SP-rapport 2009:28). 

 

http://www.sp.se/
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10.2 Kvalitetssäkring av effektiv energianvändning 

och god innemiljö 

Produktionen av lågenergihus och passivhus måste utföras med helhetssyn, rätt kunskap, 

noggrannhet och kvalitetstänkande i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen för att 

byggnaderna skall bli energieffektiva med god innemiljö och beständighet. Detta gäller 

alla byggnader som uppförs idag, men är än viktigare i mycket energieffektiva 

byggnader.  Och det finns mycket kunskap som behöver tillämpas i byggprocessen vid 

lågenergihus. 

Exempel på hjälpmedel som kan användas för att kvalitetssäkra god innemiljö, 

energieffektivitet och fuktsäkerhet finns idag eller håller på att utvecklas. Några exempel: 

 ByggaF: ByggaF är en metod med checklistor och rutiner för aktörer i alla led i 

projekterings- och byggprocessen för att uppnå fuktsäkra byggnader. Exemplvis 

finns checklistor för fuktsäkerhetsprojektering och kontrollplan för byggskedet. 

Checklistor mm finns att ladda ner på www.fuktcentrum.se 

 ByggaL: ByggaL är en metod (motsvarande ByggaF) för att projektera och 

producera lufttäta byggnader. Medtoden är under framtagande och finns som 

arbetshanling. 

 ByggaE: ByggaE är en metod för att projektera och producera Energieffektiva 

byggnader med helhelssyn (inklusive god innemiljö). Är under framtagande. 

 Energilotsen. Ett hjälpmedel för energieffektiva byggnader. 

Förutom dessa hjälpmedel finns ett flertal utbildningar och kunskapssammanställningar 

som ger god vägledning för projektering och byggnation av lågenergihus. Bland annat 

finns utbildningar som kan leda fram till certifieringar av personer. 
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11 Slutsatser 

Låg energianvändning 

En låg energianvändning är en grundförutsättning för att kunna åstadkomma byggnader 

och en stadsdel som närmar sig målet att använda mindre energi över året än vad som kan 

levereras . Viktiga delar för att nå dessa mycket energieffektiva byggnader är bland annat 

energieffektiva klimatskal, värmeåtervinning, små värmeförluster för VVC, inget 

kylbehov, låg varmvattenanvändning och liten användning av verksamhets- och 

hushållsel. Ju mindre energi som används desto mer realistiskt är det att producera 

motsvarande mängd energi. Inte minst brukarbeteendet är en viktig faktor för att närma 

sig målet och därmed är information en viktig aspekt. 

Teknik för att nå mycket energieffektiva byggnader finns idag, och även den 

kvalitetssäkring som behövs för att nå energimålen och en god innemiljö börjar bli 

alltmer känd och tillämpad. 

Det går att nå mycket bättre energiprestanda när det gäller klimatskalet än det som 

föreskrivs i BBR. Lufttäthet är av stor betydelse för att nå mycket energieffektivt  

klimatskal, tillsammans med låga U-värden. I fastigheter med FTX aggregat är detta en 

grundförutsättning för att nå maximal verkningsgrad på FTX aggregatet. Det som är 

speciellt för flerfamiljshus är att fönster är en viktig komponent eftersom den står för en 

så relativt stor andel av den värmeöverförande ytan i klimatskalet. För att åstadkomma 

energieffektivt klimatskal för flerfamiljshus är det av denna anledning extra viktigt att 

installera energieffektiva fönster. Men eftersom även energieffektiva fönster är mycket 

sämre än en bra vägg så bör man även begränsa den totala fönsterarean. Exempel på 

andra viktiga faktorer som behöver fångas i projektens tidiga skeden är formfaktorer för 

byggnadsskalet samt hur byggnaderna är utformade och orienterade med tanke på 

möjligheten att tillgodogöra sig solenergin. Orientering av fönster och solavskärmning är 

också viktigt för att minimera kylbehovet och tillgodogöra sig solvärmen under årets 

kalla säsong. 

Den lägsta livscykelkostnaden uppnås om värmeåtervinning, FTX, kombineras med 

bergvärmepumpar eller fjärrvärme. Denna studie har även omfattat hushållsel. Det är 

viktigt att notera att hushållselen kommer att stå för en relativt stor andel av den totala 

energianvändningen.  Studien förutsätter att bästa möjliga teknik används genomgående 

både för huhållsprodukter och för produkter som bidrar till fastighetselen såsom pumpar 

och fläktar. Det allra viktigaste för att nå en låg energianvändning är att ta ett 

helhetsgrepp och att studera hela kvarteret som ett system. 

När det gäller handelsytorna är det svårt att framförallt bedöma hur mycket användningen 

av el till hyresgästerna kan begränsas. Den allra viktigaste förutsättningen är att ny 

energieffektiv belysningsteknik kommer fram som kan erbjuda samma egenskaper som 

dagens teknik. Belysningen är oerhört viktig för exponering av varor inom alla typer av 

handel och svarar i nuläget för så mycket som 50 % av elanvändningen. En annan viktig 

faktor att minimera energiåtgång för transportarbete från fläktar och pumpar. 
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Producera energi 

I denna studie har endast förnybara alternativ för produktion av energi ingått. 

Det finns idag flera tekniker för att producera energi inom systemgränsen. De som 

framförallt behandlas i denna rapport är solfångare, solceller, vindkraft, värme och el från 

pellets/biobränsle och olika lösningar med värmepumpar. I Kongahälla är bedömningen 

inom projektet att solenergi i form av termisk energi och solel i kombination med 

bergvärmepumpar och säsonslager det alternativ som har störst förutsättning att nå ett 

noll/plusenergimål på kvartersnivå.  Den begränsande faktorn är den tillgängliga ytan för 

att montera panelerna. Utnyttjandet av sol påverkas av takets utformning väderstreck, 

lutning och tillgänglig yta. Det finns en viss möjlighet att även använda väggar men här 

är det åter väderstreck, lutning och risken för att byggnaderna skymmer varandra som kan 

vara begränsande. En slutsats är att det är viktigt att föreskriva husens placering och form.  

Beräkningarna för bostadsdelen kvarter 1-14 har gjorts betydligt mer ingående med 

avseende på energi och ekonomi. Två alternativ konkurrerar om den lägsta LCC 

kostnaden 1) fjärrvärme och FTX samt 2) Bergvärmepump tillsammans med FTX. Notera 

dock att LCC beräkningarna endast är gällande för de energipriser som använts i 

beräkningarna och att resultaten endast är giltiga för fallet i Kungälv eftersom priserna för 

fjärrvärme är lokala. För att dra generella slutsatser om fjärrvärme för fler kommuner 

krävs en utökad studie. 

Solvärme minskar givetvis behovet av tillförd energi. Men i det aktuella fallet är priset för 

fjärrvärme så lågt att det inte går att räkna hem en solvärmeanläggning. Även i fallet 

bergvärmepump så går det inte enligt våra LCC-beräkningar att räkna hem solvärme. I 

sceneriot med säsongslager inom stadsdelen ingår dock termiska solfångare. 

När det gäller handelsytorna köpcentrum och livsmedelsbutik har det varken funnits 

indata eller utrymme inom detta projekt att göra lika djupa analyser. Beräkningar för 

olika scenarier i kapitel 8 visar dock att ett säsongslager där bostäder och handel kopplas 

samman skulle ge den minsta totala energianvändningen.  

För att nå ett nära noll energi koncept för stadsdelen krävs att alla tillgängliga ytor för 

solvärmepaneler och solceller utnyttjas maximalt. Storskalig vindkraft placerad inne på 

området har bedömts vara olämpligt, bland annat på grund av de säkerhetsavstånd som 

gäller för placering av ett verk. Små vindkraftverk, eventuellt takplacerade bedöms inte 

ha någon stor potential för energiproduktion och i dagsläget dras tekniken fortfarande 

med en del barnsjukdomar. När dessa väl är botade kan de eventuellt ha ett värde som 

inspirerande exempel och ”skyltfönster” som signalerar en uthållig filosofi för samhället. 

När det gäller vindkraft har man beslutat att denna måste produceras utanför stadsdelens 

fysiska gränser eftersom det inte är lämpligt att placera vindkraftverk inom området. 

Kommunen har genomfört en vindbruksplan och identifierat det område som är mest 

lämpligt. 

Kan ett bostadskvarter med flerfamiljshus nå plushus-målet? 

Den begränsande faktorn vid produktion av värme och el med hjälp av solfångare och 

solceller är den tillgängliga ytan att placera dessa på ett optimalt sätt. Södervända takytan 

är den bästa placeringen då det inte finns så mycket som kan skugga ytorna. För villor är 
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det betydligt enklare att nå plusenergimålet eftersom det finns en betydligt större yta i 

förhållande till bostadsytan. I flerfamiljshus med 3 våningar är det lättare att lösa 

problemet än i ett 7-våningshus osv. Undantaget är enstaka höga hus som inte skuggas åt 

söder av andra hus e.d. Där kan även sydfasanden utnyttjas för solfångare. 

Plushus scenario för bostäderna exklusive hushållsel: 

 I BBR räknas inte hushållselen med i energianvändningen. I det fall att hushållselen inte 

inkluderas i ett scenario med en mycket energieffektiv byggnad/kvarter/stadsdel kan vi nå 

plushusscenariet  med de ytor som finns på den egna byggnadskroppen vid en 

byggnadshöjd på 4-5 våningar. 

Plushus scenario inklusive hushållsel:  

Om hushållselen räknas in i den energimängd som ligger till grund för begreppet plushus 

räcker det enligt beräkningarna inte med byggnadens egna ytor för att producera den 

energi som behövs för ett flervånings bostadshus  med hjälp av solceller och solfångare.  

För Kongahälla med en systemgräns som omfattar en hel stadsdel finns möjligheter att 

också använda andra ytor, exempelvis köpcentrats takyta,  för placering av solceller. Då 

skulle man inom stadsdelen kunna tillgodose flerbostadshusens energibehov så att man 

totalt sett använder mindre energi under året än vad som produceras.  Utmaningen med ett 

köpcentrum är att de är relativt elintensiva i sig själva. Framförallt är det en stor andel el 

som tillförs belysning. Här finns det dock utrymme till förbättringar med ny 

energieffektiv teknik.  

Ett annat alternativ som kan diskuteras är att energin produceras med vindkraftverk på 

annan lokalisering än inom stadsdelen. I det fallet måste systemgränsen utvidgas, dvs en 

vidare syn på systemgräns än den som hittills diskuterats för stadsdelen Kongahälla.  

Det systemtekniskt enklaste sättet att nå målet är kombinationen solceller och 

bergvärmepumpar. En förutsättning är dock att elnätet kan utnyttjas för ”lagring” av 

elöverskott sommartid. Den lägsta LCC-kostnaden nås om man utesluter termisk 

solvärme, medan den lägsta energianvändningen nås om man inkluderar termisk solvärme 

för produktion av tappvarmvatten sommartid och viss återladdning av borrhål. En viss 

komplikation i sammanhanget är att avståndet till berg är cirka 20 m, vilket fördyrar 

borrningen jämfört med mer normala markförhållanden. 

En annan möjlighet som översiktligt behandlats inom denna förstudie är också 

möjligheten att minska andelen solceller, öka andelen termiska solfångare och koppla 

dessa till ett säsongslager. En sådan möjlighet att säsonglagra solvärme kan i framtiden 

underlätta möjligheten att nå plushus eller hela stadsdelar som plus-stadsdelar. Det finns 

dessutom en potential att lagra och exportera överskottsvärme från köpcentrat till 

bostäderna. För att genomföra detta krävs ett säsongslager och ev. värmepumpande teknik 

för uppgradering av temperaturnivån. Även i detta fall fördyrar avståndet till berg 

möjligheten att skapa ett vanligt borrhålslager. Möjligtvis kan alternativt det tjocka lagret 

av lera användas som markvärmelager. Fjärrvärmenätet är ytterligare en möjlig 

ackumulator för överskottsvärme från termiska solfångare. I det aktuella fjärrvärmenätet, 

med extremt billig värme sommartid, är det dock svårt att uppnå ekonomiskt bärkraft med 

en sådan lösning. Oavsett kommer det att krävas ett lokalt fjärrvärmenät för att överföra 

”spillvärme” och ”spillkyla” mellan de olika byggnaderna. 
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Kan stadsdelen med flerfamiljshus och köpcentra nå plusenergimålet? 

Stadsdelen med flerfamiljshus och köpcentra kan nå ett plusvärmescenario (utan hushåll, 

verksamhets-, fastighets- och hyresgästel i köpcentrum) under förutsättning att 

säsongslager kopplas in i kvarteret. I det fall att hushållselen inte inkluderas i ett scenario 

med en mycket energieffektiv byggnad/kvarter kan vi nå pluskvartersscenariet med 5m2 

solfångare och 20 m
2
 solceller per lägenhet. 

Hela stadsdelen kan eventuellt nå ett nära nollenergi mål inklusive all elanvändning. 

Denna slutsats bygger på antagande om BAT teknik genomgående i hela stadsdelen och 

med vetskap om att beräkningarna för köpcentrat genomförts på ett mycket förenklat sätt. 

Det kräver dock ett säsongslager i kombination med solvärme, kylmaskiner och ev. 

bergvärmepump samt att alla tillgängliga ytor används för solvärme och solceller. Detta 

är bara en fingervisning men kan ses som att alternativet med säsongslager bör utredas 

ordentligt om målet är att nå ett nära noll mål. 

Lyckas nå målen med kvalitetssäkring 

För att nå energieffektiva, beständiga byggnader med god innemiljö måste alla aktörer 

(byggherre/projektör/entreprenörer) ha kunskap om att noggrannhet och kvalitetssäkring 

är avgörande för resultatet. Exempelvis är byggnadsskalen känsligare för inbyggd fukt, 

den låga energianvändningen bygger på en god lufttäthet som kan vara svår att 

åstadkomma utan förståelse för hur denna typ av byggnad fungerar. Även 

installationstekniska komponenter måst ha den prestanda som utlovats för att byggnader 

skall fungera. Många väl genomförda val och detaljutföranden leder till lyckade resultat!   

Vad krävs för att nå en noll/plusenergi kvarter 

Ett antal förutsättningar listas nedan i punktform: 

 Det krävs att hinder för att importera och exportera energi undanröjs. 

 Det krävs att nya förutsättningar skapas för att påverka byggnadernas form och 

placering som kan vara avgörande för både energibehovet och möjligheten att 

producera energi lokalt med till exempel sol. 

 Det krävs kunskap och engagemang i alla led från stadsplanering till brukarledet. 

 Det krävs en kvalitetssäkrad byggprocess för att nå energimålen. 

 Det krävs att bästa möjliga teknik väljs genomgående 

 Det krävs en fördjupad analys av säsongslager i kombination med bästa möjliga 

systemlösning. 

 En utredning av de geologiska förutsättningarna i Kongahälla. 

 Sist men inte minst det krävs ett systemperspektiv för att undvika att 

suboptimeringar görs. Den stora frågan för framtiden blir, ” Var är 

systemgränsen?”.  Är t.ex. fjärrvärme att betrakta som närproducerad? 
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Det finns mer att jobba vidare med! 

Det finns en del barriärer att övervinna och även ett behov av ytterligare kunskap för att 

kommande projekt med plusenergi-mål skall kunna genomföras på ett bra sätt. Exempel 

är: 

 Vidareutveckling av kravformuleringar – viktigt att de inte kan misstolkas och att 

alla förstått innebörden. 

 Förbättrade indata för LCC beräkningar. 

 Kunskap och erfarenhet kring säsongslagring av energi behöver förbättras– med 

olika tidsperspektiv både över dygnet och över året 

 Det krävs ett antal nya angreppssätt för att komma över hinder och barriärer som 

existerar idag som kan dämpa ambitionerna och möjligheterna att ta ett 

helhetsgrepp och sätta upp mål på systemnivå för en hel stadsdel/kvarter. 

 Ytterligare teknik behöver utvecklas – ständig utveckling! 

 Det krävs fortsatt utveckling av kvalitetssäkringssystem från komponent till 

systemnivå i hela byggprocessen för att säkerhetsställa att uppsatta mål uppnås. 

 Det är viktigt att skapa system för en fortvarig övervakning av 

energianvändningen så att uppnådda mål bibehålls i en fortvarighet. 

 Utbildning i alla led från stadsplanering till brukare är en möjlighet och en 

förutsättning för att ta steget mot energieffektiva och hållbara städer. 

 Det gäller att skapa ett engagemang och ett intresse för att bygga och leva i en 

hållbar stad. 

Undvik suboptimeringar 

Tekniskt sett finns det idag många olika möjliga scenarier för att bygga bostadskvarter 

och även hela stadsdelar som genererar mer energi än de förbrukar. Frågan är dock om 

det alltid är den systemtekniskt och ekonomiskt mest optimala lösningen. I vissa fall kan 

det var så och i andra fall inte. Man bör alltid se vilka förutsättningar som finns på och 

kring den aktuella platsen.  Att i fallet Kongahälla bara betrakta bostadskvarteren som en 

systemgräns utan att beakta det närliggande köpcentrat skulle kunna leda till en 

suboptimering, likaså att bortse från billig fjärrvärme som redan finns inom området. 
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Ekonomin är en drivkraft 

LCC-beräkningar (som ges som exempel i denna förstudie och som inte ger anspråk på 

att vara allmänt tillämplig) visar att det skulle vara positivt med stimulans för 

egenproducerad el liknade den man har i Tyskland , eller åtminstone en ekonomiskt 

rimlig möjlighet att utnyttja elnätet som ackumulator. 

Stora möjligheter! 

Det finns goda förutsättningar att importera och exportera energi inom stadsdelen och här 

skulle det lokala fjärrvärmebolaget kunna spela en nyckelroll. Inom den studerade 

stadsdelen skulle t.ex. köpcentrat bli en nettoexportör av värme. Inom ramen för projektet 

har det inte funnits möjlighet att få fram data för att beräkna potentialen. 

Det finns stora möjligheter med att bygga bostadskvarter och även hela stadsdelar med 

plusenergi som mål. Det finns också mycket kunskap idag, även om det också finns 

behov av ytterligare kunskap, som kan användas för att nå målet. Kunskapen måste 

tillämpas på ett tidigt stadie i plusenergi-projekten så att rätt förutsättningar kan skapas 

för låg energianvändning och för produktion av energi. Det som kan konstateras är att det 

idag är möjligt att bygga flerbostadshus som plusenergihus. Utmaningen är om dessa 

uppförs i många våningar och om hushållselen skall räknas in i plushus-begreppet. För 

stadsdelen Kongahälla behöver exempelvis ytterligare ytor användas för solceller och 

solfångare än huset egna ytor om hushållselen inkluderas i begreppet. Med stadsdelen 

som systemgräns är detta möjligt om man kan planera tidigt för dessa ytor. 
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12 Sammanfattning 

Gå från passivhus till aktiva hus i Kongahälla 

Denna förstudie har genomförts i samverkan med Kungälvs kommun inför planering och 

byggande av den nya stadsdelen Kongahälla i Kungälvs kommun. Stadsdelen kommer att 

innehålla bostäder i flerfamiljshus (938 lägenheter), kontor och butiklokaler. Förstudiens 

syfte är att lägga en grund för vilka tekniska möjligheter som finns att tillgå för att 

radikalt minska energianvändningen i nya bostadsområdet Kongahälla i Kungälvs 

kommun och därmed bygga framtidens energieffektiva byggnader. Desutom är syftet att 

kartlägga möjligheter att producera värme och energi så att man över året producerar mer 

energi än vad som används, dvs hur man kan gå från passivhus till aktiva hus.  

Systemgränsen 

Systemgränsen för detta arbete är inte låst vid BBR´s definition, alltså energi inom 

byggnaden, utan systemgränsen för studie av hela stadsdelen är stadsdelsgränsen. För 

elproduktion kan det möjligtvis diskuteras om systemgränsen kan vara ännu vidare.   

I denna studie beaktas hela byggnadernas energianvändning, inklusive hushållsel. 

Beräkningar har dock genomförts både med och utan hushållsel. 

Kartläggning av tekniker för byggnader som använder mycket lite energi 

För att kunna nå målet att stadsdelen Kongahälla skall använda mindre energi än vad som 

produceras inom området måste man i ett första steg se till att energianvändningen inom 

området blir så liten som möjligt. De byggnader som planeras att uppföras behöver därför 

uppfylla krav på en låg energianvändning.  Det finns idag mycket kunskap inom området 

och det finns även referensbyggnader som visar att det med dagens teknik går att nå 

mycket låg energianvändning. 

Viktiga aspekter för att minimera en byggnads energianvändning (och där möjliga 

tekniker redovisas inom varje aspekt) är: 

 minimera byggnadens värmebehov 

 minimera byggnadens kylbehov 

 minimera varmvattenanvändningen 

 minimera fastighetsel 

 minimera hushålls/verksamhets el 

 återvinn energi 

 lagra energi 

 omfördela energi 

Ett viktigt randvillkor är givetvis att ovanstående åtgärder inte får ske på bekostnad av 

inneklimat och luftkvalitet. Det är i första hand energieffektivitet det handlar om inte 

besparingar och försämrad livskvalitet. 

Ytterligare en avgörande faktor för en byggnads energianvändning är brukandet och 

beteenden hos brukare. Brukarna påverkar energianvändningen på många sätt genom 

valet av teknik och det egna beteendet. Brukarna påverkar värmebehovet genom bla valet 
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av inomhustemperatur och vädring, tappvarmvattenbehovet genom hur de använder 

varmvatten och hushållselen genom teknikval och hur de använder tekniken.  

Under kapitel 5 redovisas tekniker mm som är möjliga att använda för att nå mycket 

energieffektiva byggnader, Dessa tekniker kan betraktas som en verktygslåda som i olika 

kombinationer kan användas. I de scenarier för Kongahälla som presenteras har ett sådant 

val bland de redovisade teknikerna gjorts.  

Kartläggning av tekniker för att tillvarata/producera  energi 

Under kapitel 6 finns en sammanställning av ett antal tekniker som idag kan användas för 

att producera el och värme. De som behandlas är 

 el värme från solenergi 

 el från vind 

 el från pellets/biobränsle 

 värme från solenergi 

 värme från pellets/biobränsle 

 värme från värmepumpar 

I Kongahälla är bedömningen inom projektet att solenergi i form av termisk energi och 

solel i kombination med bergvärmepumpar och lager det alternativ som har förutsättning 

att nå ett noll/plusenergimål på kvartersnivå.  Den begränsande faktorn är den tillgängliga 

ytan för att montera panelerna. Utnyttjandet av sol påverkas av takets utformning 

väderstreck, lutning och tillgänglig yta. Det finns en viss möjlighet att även använda 

väggar men här är det åter väderstreck, lutning och risken för att byggnaderna skymmer 

varandra som kan vara begränsande. 

Scenarier för kvarter med flerfamiljshus 

I denna studie beaktas hela byggnadernas energianvändning, inklusive hushållsel. Vi har 

dock även presenterat beräkningsresultat i enlighet med Boverkets Byggregler BBR 16. 

Vi har även gjort så att vi först titta på brutto energibehov för att sedan lägga till olika 

interna och externa energiförsörjningssystem, t.ex. solfångare och solceller.  

Beräkningarna av energianvändning och antaganden om energiproduktion för Kongahälla 

visat att: 

 i det fall att hushållselen inte inkluderas i ett scenario med en mycket 

energieffektiv byggnad/kvarter kan vi nå plushusscenariet  med de ytor som finns 

på den egna byggnadskroppen vid en byggnadshöjd på maximalt 4-5 våningar . 

För att lyckas behöver ytorna för solceller och solfångare vara optimalt 

orienterade, vilket måste planeras tidigt i processen. 

 i det fall att hushållselen räknas in i den energimängd som ligger till grund för 

begreppet plushus räcker det enligt beräkningarna inte med byggnadens egna ytor 

för att producera den energi som behövs för ett flervånings bostadshus  med hjälp 

av solceller och solfångare.  För Kongahälla med en systemgräns som omfattar en 

hel stadsdel finns möjligheter att också använda andra ytor, exempelvis 

köpcentrats takyta,  för placering av solceller. Då skulle man inom stadsdelen 

kunna tillgodose flerbostadshusens energibehov så att dessa använder mindre 
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energi under året än vad som produceras.  Utmaningen med ett köpcentrum är att 

de är relativt elintensiva i sig själva. Framförallt är det en stor andel el som 

tillförs belysning. Här finns det dock utrymme till förbättringar med ny 

energieffektiv teknik.  

En LCC beräkning visar att låg energianvändning kan kombineras med låg LCC. 

Kan man nå ”plusenergi”-målet i en stadsdel med flerfamiljshus 

Svaret är bl a beroende på hur begreppet plus definieras, definition av systemgräns, av 

hur mycket yta som kan tillgodoräknas för solfångare och solceller och av hur många 

våningar som flerbostadshusen har. Även möjligheten att använda ett markvärmelager 

eller ett fjärrvärmenät som ackumulator kan vara avgörande, liksom möjligheten att sälja 

el. Därtill krävs att bästa möjliga systemlösning samt att bästa teknik används 

genomgående i alla led. 

Hinder och barriärer 

För att komma ett steg längre mot den energieffektiva stadsdelen finns det ett antal hinder 

och barriärer som behöver överkommas eller raseras. Några av dessa hinder tas upp i 

förstudien. Exempel på viktiga aspekter att arbeta vidare med för att skapa goda 

förutsättningar att nå en byggnation som producerar mer energi än vad som används är: 

 ägandeformer som styr både investeringsviljan och intresset för en energieffektiv 

drift 

 möjligheter att sälja energi. Produktion av förnybar el med såväl sol som vind 

kommer att vara intermittent. Idag saknas en tydlig och fördelaktig affärsmodell 

för att importera och exportera el till elnätet. 

 ett behov av fler goda demonstrationsexempel. Att våga investera i ny 

energieffektiv teknik kräver oftast bevis i from av goda demonstrationsexempel 

eller genom tex kvalitetssäkring. Säker drift är en viktig parameter i 

beslutsprocessen 

 tidiga förutsättningar för att påverka byggnadernas form och placering som kan 

vara avgörande för både energibehovet och möjligheten att producera energi 

lokalt med till exempel sol. 

 framtagning och spridning av kunskap till alla led från stadsplanering till 

brukarledet. Utbildning i olika former är en möjlighet  för att ta steget mot 

energieffektiva och hållbara städer. 

 skapa ett engagemang och ett intresse för att bygga och leva i en hållbar stad. 

 byggsektorns möjlighet att bygga lågenergihus i stor skala/i många byggnader där 

rätt kunskap, helhetssyn och kvalitetssäkring måste finnas. Det finns dessa 

ingredienser idag hos många företag, men möjligen har kunskaperna och 

rutinerna inte hunnit spridas till flertalet anställda ännu. 

 sist men inte minst det krävs ett systemperspektiv för att undvika att 

suboptimeringar görs. En stor fråga för framtiden är, ” Var är systemgränsen?” 
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Kvalitetssäkring  

Produktionen av lågenergihus och passivhus måste utföras med helhetssyn, rätt kunskap, 

noggrannhet och kvalitetstänkande i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen för att 

byggnaderna skall bli energieffektiva med god innemiljö och beständighet. Detta gäller 

alla byggnader som uppförs idag, men är än viktigare i mycket energieffektiva 

byggnader.  Och det finns mycket kunskap som behöver tillämpas i byggprocessen vid 

lågenergihus. Det finns även hjälpmedel i form av checklistor som kan användas vi 

projektering och byggande. Exempel på sådana hjälpmedel anges i förstudien.  



  100 

   

 

13 Referenser 

Abel, E. and A. Elmroth (2006). Byggnaden som system. 

Anderstam, O. (2007). "Egen mätare ger lägre förbrukning." Elinstallatören 2007(11). 

Boverket (2008). Individuell mätning och debitering i flerbostadshus. 

Energimyndigheten (2005). Modern belysningsteknik – sparar energi och pengar. 

ET2005:16. 

Energimyndigheten (2006). Fläkt gav bra luft till lägre kostnad. ET 2006:16. 

Energimyndigheten (2007). Bra belysning i bostaden.  

Energimyndigheten (2007). "Test av cirkulationspumpar." from 

http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037

720FC12573B000472009/$file/cirkulationspumpar_total.pdf  

Energimyndigheten (2008). "Stora skillnader i energiförbrukningen mellan LCD och 

plasma-tv ". Retrieved 2009-03-17, from 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Hemelektronik1/Tv2/Stora-

skillnader-i-energiforbrukningen-mellan-LCD-och-plasma-tv-/. 

Energimyndigheten (2009). "Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-

02-27." 

Energimyndigheten (2009). Var skåpet ska stå. ET2009:21. 

Energirådgivningen (2009). Belysning. Eff 08 Belysning. 

Hallila, R. (2009). The impact of light sources on customer experience and energy 

Consumption. Faculty of Electronics, Communications and Automation. Helsinki, 

HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 

Håkan Walletun and Heimo Zinko (2004). Det fjärrvärmeanpassade småhuset. Svensk 

Fjärrvärme. 

Johan Björkman, Roger Nordman, et al. (2008). Mätning av kall- och varmvatten i 44 

hushåll. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Klas Palmqvist and Andreas Paulsson (2008). "Bostadsnytt. Nyheter från Mönsterås 

Bostäder AB." 

Krögerström, L. (2001). Minska energikostnaderna... i ditt hus. Statens Energimyndighet. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (2002). Energianvändning i bebyggelsen. 

Markusson, C. (2009). Effektivisering av pump- och fläktdrifter i byggnader 

Elanvändning och systemlösningar. Installationsteknik: Institutionen för Energi och 

Miljö. Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola. 

  

http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12573B000472009/$file/cirkulationspumpar_total.pdf
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12573B000472009/$file/cirkulationspumpar_total.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Hemelektronik1/Tv2/Stora-skillnader-i-energiforbrukningen-mellan-LCD-och-plasma-tv-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Hemelektronik1/Tv2/Stora-skillnader-i-energiforbrukningen-mellan-LCD-och-plasma-tv-/


  101 

   

 

Statens energimyndighet (2006). Grönare vitvaror. ET 2006:30. 

Statens Energimyndighet (2007). "Vitvaror." Retrieved 2009-03-23, from 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Vitvaror/. 

Statens Energimyndighet (2007-11-23). "Belysning - lågenergilampor och 

kompaktlysrör." Retrieved 2010-02-18, 2010, from 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Belysning---lagenergilampor-och-kompaktlysror/. 

Statens Energimyndighet (2008). "För dig som bor i lägenhet." Retrieved 2009-03-23, 

from http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/For-dig-i-lagenhet/. 

Statens Energimyndighet (2008). "Test visar att induktionshällar är energieffektivast ". 

Retrieved 2009-03-23, from 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-

2008/Test-visar-att-induktionshallar-ar-energieffektivast-/. 

Statens Energimyndighet (2009). "Eu fasar ut glödlamporna." Retrieved 2009-05-18 from 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/EU-fasar-ut-glodlamporna/. 

Statens Energimyndighet (2009). Mätning av kall- och varmvatten i 44 hushåll. ER 

2009:26. 

Statens Offentliga Utredningar (2008). Vägen till ett energieffektivare Sverige. SOU 

2008:110. 

Wahlström, Å. (2000). Water and energy saving by installation of new water taps, SP 

Energy Technology. 

Wall, M. (2006). Bygg energieffektivt - Kunskapen finns!

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vitvaror/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Vitvaror/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Belysning---lagenergilampor-och-kompaktlysror/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Belysning---lagenergilampor-och-kompaktlysror/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/For-dig-i-lagenhet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Test-visar-att-induktionshallar-ar-energieffektivast-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Test-visar-att-induktionshallar-ar-energieffektivast-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/EU-fasar-ut-glodlamporna/


 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

www.sp.se 

Energiteknik 

SP Rapport 2010:32  

ISBN 978-91-86319-70-0 

ISSN 0284-5172 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för näringslivets 

utveckling och konkurrenskraft och för säkerhet, hållbar tillväxt och god miljö i samhället. Vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning 

och utveckling. Vår forskning sker i nära samverkan med högskola, universitet och internationella 

kolleger. Vi är ca 870 medarbetare som bygger våra tjänster på kompetens, effektivitet, 

opartiskhet och internationell acceptans. 

 

SP Technical Research Institute of Sweden develops and transfers technology for improving 

competitiveness and quality in industry, and for safety, conservation of resources and good 

environment in society as a whole. With Sweden’s widest and most sophisticated range of 

equipment and expertise for technical investigation, measurement, testing and certification, we 

perform research and development in close liaison with universities, institutes of technology and 

international partners. 

SP is a EU-notified body and accredited test laboratory. Our headquarters are in Borås, in the 

west part of Sweden. 

 

 

 

 

 


