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Abstract 
 

This report presents the results of a project investigating the feasibility of building a low-energy hose with 

classical carpentry techniques, self-sufficient in energy and without connection to the power grid.   

 

The conclusion is that it is possible to build a cottage with full timber walls as a low energy house 

which can be completely self-sufficient in electricity and basic heat up to a temperature of about +5 

°C. Domestic hot water requirements may be half-covered with  solar thermal collectors and half by a wood 

or pellet stove. For heating up to about 21 ° C in winter time however, a wood or pellet stove is required. 
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Förord 
I denna rapport redovisas resultatet av ett projekt där vi utrett förutsättningarna för att bygga ett lågenergihus 

med klassisk timringsteknik, självförsörjande på energi och utan anslutning till elkraftnät. Uppdraget har 

utförts av avdelningen för Energiteknik vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av 

Svenljunga Naturbruksgymnasium. Förutom Naturbruksgymnasiet har även SP och det regionala 

solenergiprojektet Soluppgång i Väst bidragit till finansieringen. Problemställningarna i projektet antas 

giltiga för många liknande tillämpningar där man inte har tillgång till elnät som till exempel fjällstationer 

eller enkla natthärbärgen utmed vandringsleder eller i skärgården. 
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Sammanfattning 
 

I denna rapport redovisas resultatet av ett projekt där vi utrett förutsättningarna för att bygga ett lågenergihus 

med klassisk timringsteknik, självförsörjande på energi och utan anslutning till elkraftnät.  

 

Slutsatsen är att det är fullt möjligt att bygga en jaktstuga med heltimrade väggar  som ett lågenergihus vilket 

kan bli helt självförsörjande med avseende på el samt grundvärme upp till en rumstemperatur på cirka +5°C. 

Tappvarmvattenbehovet kan till hälften täckas med termisk solvärme och till hälften med vedeldning. För 

värmning upp till cirka +21°C vid närvaro vintertid krävs dock vedeldning. 

 

Användning av ”köpt energi” i form av ved (som växer på egen mark) uppskattas med en verkningsgrad på 

75% vid vedeldning till cirka 6700 kWh. Med en tempererad golvarea (Atemp) på cirka 140 m2 ger detta en 

specifik energianvändning som blir mindre än 50 kWh/m2. Detta innebär att bygganden vid 

normal/projekterad användning får energiklass A enligt Svensk Standard SS-24300-2. 

 

För att kunna lagra solvärme infångad under sommaren för uppvärmning under vintern krävs att marken 

under huset används som ett värmelager. Lämpligen utformas detta som ett stenmjölslager i vilket en 

kollektor för laddning och urladdning är placerad. Preliminära beräkningar visar att ett 1,5-2 meter tjockt 

lager under hela byggnaden, isolerat runt om med ca 400 mm isolering krävs för att lagra de 1500 kWh som 

behöver tillföras för att upprätthålla en grundvärme av +5°C.  

 

För att kompensera för de heltimrade väggarnas relativt låga isolerförmåga bör övriga byggnadsdelar isoleras 

desto bättre. Detta innebär välisolerade golv och tak, samt val av energieffektiva fönster. I rapporten 

framhålls vidare vikten av en hög lufttäthet för att hålla ventilationsförlusterna nere och av en noggrann 

fuktprojektering för att undvika problem med fukt i samband med värmelagring och eventuell användning av 

alternativa isolermaterial. 

 

Genom användning av bästa tillgängliga eleffektiva teknik på ett genomtänkt sätt krävs inga 

överdimensionerade produktions- och lagringsenheter för egenproducerad el, d.v.s. solceller, vindkraftverk 

och batterilager kan väljas relativt små och därigenom minimeras investeringskostnaden för dessa. Ur ett 

försörjningstrygghetsperspektiv förordas en mindre elgenerator med batteriladdare som drivs av en 

konventionell (Bio)Dieselmotor som en backup till sol- och vindkrafts elen. Merkostnaden för en sådan 

utrustning är mycket liten i förhållande till den extra säkerhet den skulle ge.    

 

Produkter för lågspänd likström såsom pumpar, belysningar m.m. är fortfarande ganska ovanliga på 

marknaden och används mest i fritidstillämpningar. Prestanda, eleffektivitet och långtidsegenskaper hos 

dessa produkter bör kontrolleras extra noga och det kompletta elsystemet bestående av produktion, lagring 

och förbrukningsenheter måste dimensioneras noggrant och ingående komponenter matchas inbördes. Inom 

ramen för detta arbete har endast en uppskattning av behoven gjorts följt av en grov dimensionering av el- 

och värmeproduktion samt lagring.  
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1 Inledning 
 

Svenljunga naturbruksgymnasium har för avsikt att uppföra ett timmerhus i ett skogsområde utanför 

Svenljunga. Huset skall bland annat användas som kursgård i den ordinarie undervisningen men även vid 

olika helgkurser etc. I samband med den inledande planeringen av bygget framkom önskemål om att kunna 

göra huset så energieffektivt som möjligt och dessutom i så stor utsträckning som möjligt självförsörjande på 

energi. Tanken är att huset ska kunna vara självförsörjande på elenergi eftersom nätanslutning saknas, främst 

genom användning av solceller och vindkraft, samt att innovativa tekniker för energiförsörjning och 

distribution i övrigt skall kunna användas för att få ett totalt sett effektivt koncept. Man ville även lära sig 

mer om de specifika utmaningarna kring energieffektivitet, lufttäthet och fukttransport som är kopplade till 

byggande med klassisk timringsteknik. Användningen som kursgård är även tänkt att kunna spänna över 

området småskalig energiteknik varför man kan tänka sig att i viss mån acceptera överlappande lösningar 

som kanske inte är de ekonomisk optimala men som i stället ger möjlighet att visa upp de mest lämpliga 

teknikerna i ett intressant sammanhang. 

 

Denna rapport är resultatet av ett uppdrag som tilldelades SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

avdelningen för Energiteknik där uppgiften varit att genomföra en förstudie och belysa dessa 

frågeställningar. Arbetet är tänkt att utgöra underlag för en detaljprojektering av huset och dess installationer. 

Eftersom frågeställningarna antas ha relativt bred giltighet för tillämpningar inom t.ex. lant- naturbruks- och 

fritidssektorn är förhoppningen att samarbetet skall kunna fortsätta i form av stöd under projekterings och 

byggfas och genom mätningar på den färdigställda byggnaden. 

 

2 Klimatskalets påverkan på uppvärmningsbehov 
 

Det här kapitlet beskriver hur olika åtgärder för klimatskalet kommer att påverka uppvärmningsbehovet för 

byggnaden. Energi för tappvarmvatten och el är inte medräknade. Beräkningarna har huvudsakligen utförts i 

VIP Energy och HEAT 3 med indata enligt bilaga 1. Den teoretiska bygganden med indata enligt bilaga 1 

hänvisas som referenshus och jämförs sedan med beräkningar när en eller flera parametrar ändrats. Det är 

värt att notera att det inte är absoluta nivåer som är viktiga när man jämför resultaten utan hur stor effekten 

blir jämfört med referenshuset. De absoluta värdena är väldigt osäkra eftersom planeringen av byggnaden är 

i ett väldigt tidigt skede och många antagande har gjorts.  

 

2.1 Energi och effekt för uppvärmning 
Hur varmt det är inomhus påverkar hur stora förluster som uppkommer, genom t.ex. transmission och 

luftläckage, och om systemet inte klarar att hålla 21 °C kommer energiförbrukningen att bli skenbart låg. Det 

beror på att det kräver mindre energi för att hålla t. ex. ha 19 °C än 21 °C,  se Tabell 2-1. Detta gäller för 

aktuella indata om t.ex. luftläckaget skulle vara dubbelt så stort så kommer kanske inte energiförbrukningen 

att öka så mycket om en låg värmeeffekt är installerad. Däremot kommer det att uppstå komfortproblem.  

 

I Figur 2-1 och Figur 2-2 kan utläsas att 3 kW för värmekällan inte är tillräckligt för att klara en 

inomhustemperatur kring 21 °C. Inte heller 6 kW är tillräckligt för att klara en inomhustemperatur kring 21 

°C när det är som kallast. I Figur 2-3visas ett idealfall med oändlig värmekälla och kan bara uppnås med en 

rejäl överdimensionering av värmesystemet. Dock kan det anses tillräckligt med en värmekälla på 6 kW för 

större delen av året. 
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Figur 2-1.Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en värmekälla på 3 kW. Tidskalan 

är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 100 timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar 

sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i dalarna 5 °C. 

 

 
Figur 2-2. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en värmekälla på 6 kW. Tidskalan 

är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 100 timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar 

sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i dalarna 5 °C.  
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Figur 2-3. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en oändligt stor värmekälla. 

Tidskalan är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 100 timmarna är då beräkningsprogrammet 

stabiliserar sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i dalarna 5 °C. 

Tabell 2-1. Hur förluster och energibehov påverkas vid olika storlek på värmekällan i kWh/m²,år. 

Effekt för 

uppvärmning 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/m²,år] 

Förluster 

genom 

ventilation 

[kWh/m²,år] 

Förluster 

genom 

transmission 

[kWh/m²,år] 

Förluster 

genom 

luftläckage 

[kWh/m²,år] 

3 kW 29 12 36 11 

6 kW 38 14 42 12 

Oändlig (referens) 42 14 44 13 

 

2.2 Transmissionsförluster 
Trä har en låg isoleringsförmåga jämfört med mineralull, se Figur 2-4. Vid tjockleken 200 mm har 

mineralullen U-värde 0,17 W/m²,K och träväggen U-värde 0,65 W/m²,K (övergångsmotstånd ej inräknade). 

För att få en uppfattning av isoleringsförmågans betydelse utfördes beräknar på ett genomsnittligt U-värde 

för hela byggnaden, Um. I beräkningarna har fiktiva U-värde använts där alla byggnadsdelar har samma U-

värde för att jämföra Um. U-värdena har erhållits genom ett korrigerat U-värde och är inte tagna från 

verkligheten. Referensbyggnaden har ett ungefärligt Um på 0,37 W/m²,K. För att uppnå ett Um 0,1 W/m²,K 

krävs att ytor med fönster och dörrar minimeras och att alla byggnadsdelar har U-värden som motsvarar 

passivhusstandard.  

 

Med ett lågt Um kommer stugan att, förutom lågt uppvärmningsbehov, ha ett jämnare termiskt klimat 

inomhus. Som kan ses i Figur 2-5 kommer inte inomhustemperaturen att sjunka till 5 °C vid Um 0,1 W/m²,K 

förutom när det är riktigt kallt. Detta minskar reglerbehovet på eventuella styrsystem. Dock ska man ha i 

åtanke att det i beräkningarna använts ett material som både har ganska hög värmelagringskapacitet, lika trä, 

men samtidigt hög isolerförmåga. Beräkningar under avsnitt 2.5 visar däremot att värmelagringen har 

marginell betydelse. 
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Figur 2-4. U-värde vid olika tjocklek på trä och mineralull, värmekonduktivitet 0,130 respektive 0,034 W/m,K. 

 

Tabell 2-2. Påverkan på uppvärmning och transmissionsförluster med olika Um på klimatskalet. 

Um [W/m²,K] 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/m²,år] 

Förluster genom 

transmission 

[kWh/m²,år] 

0,1 20 18 

0,2 30 31 

0,3 38 41 

0,4 45 49 

0,5 51 56 

 

 
Figur 2-5. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med Um 0,1 W/m²,K. Tidskalan är 

timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 100 timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar 

sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i dalarna 5 °C. 
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2.3 Luftläckage 
Luftläckage är svårt att uppskatta eftersom det beror väldigt mycket på utförandet i tillverkningen av huset. I 

och med att huset behöver sätta sig och stommen rör sig med temperaturförändringar kommer det 

förmodligen inte att understiga 1 l/s,m². Luftläckaget  har stor betydelse för uppvärmningsbehovet och den 

termiska komforten, se tabell Tabell 2-3.  

 

 
Tabell 2-3. Hur förluster genom luftläckage och uppvärmningsbehov förändras vid olika luftläckage. 

Luftläckage 

[l/s,m²] 

Uppvärmningsbehov 

[kWh/m²,år] 

Förluster genom 

luftläckage [kWh/m²,år] 

0,5 38 7 

1,0 (referens) 42 13 

1,5 46 19 

2,0 50 25 

 

2.4 Påverkan av olika krav på inomhustemperatur 
Tabell 2-4 visar uppvärmningsbehovet om inomhustemperaturen tillåts variera fritt när stugan inte används. 

Trots att den då inte värms blir uppvärmningsbehovet inte särskilt mycket lägre än om man har grundvärme. 

. Behovet sjunker från 42 kWh/m²,år till 41 kWh/m²,år. Orsaken är troligen att det endast är korta perioder 

som inomhustemperaturen sjunker under 5 °C, se Figur 2-6.   

 

 
Figur 2-6. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen då inomhustemperaturen varieras fritt 

när byggnaden inte används. Tidskalan är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 100 timmarna 

är då beräkningsprogrammet stabiliserar sig och kan bortses ifrån. 

Tabell 2-4. Energibehov om inomhustemperaturen tillåts sjunka fritt när stugan inte används. 

Effekt för 

uppvärmning 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/år] 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/m²,år] 

6 kW 5681 36 

Oändlig 6536 41 
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Tabell 2-5. Energibehov om inomhustemperaturen hålls 21 °C konstant hela året. Detta driftsätt ökar energibehovet 

markant. 

Effekt för 

uppvärmning 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/år] 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/m²,år] 

6 kW 16849 105 

Oändlig 16867 105 

 

 

2.5 Värmelagring i byggnadsstomme. 
I beräkningarna antas en betong som har tre gånger så stor värmekapacitans som betongen för referenshuset 

enligt bilaga 1 (från 800 till 2400 J/kg,K) och ett trämaterial som har halva värmekapacitansen (från 1600 till 

800 J/kg,K). Det är inte säkert att det finns sådana material i verkligheten men ansätts för att se hur 

temperaturen inomhus och i stommen förändras med olika värmelagringskapacitet i byggnaden. 

 

Jämfört med material som har en mindre kapacitans kan man se att det kan öka effektbehovet något när det 

är kallt ute då inomhustemperaturen blir lite lägre, jämför figur 2-2 och 2-8 samt 2-2 och 2-10. Med ökad 

värmelagringsförmåga i byggnaden ökar även uppvärmningsbehovet något, se tabell 2-6. Det kan bero på att 

det även ”lagras” kyla i stommen som kräver extra energi och effekt för uppvärmning. 

 

 
Figur 2-7. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en oändligt stor värmekälla och 

med värmelagrande betong (2400 J/kg,K). Tidskalan är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 

100 timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i 

dalarna minst 5 °C. 
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Figur 2-8. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en 6 kW stor värmekälla och med 

värmelagrande betong (2400 J/kg,K). Tidskalan är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 100 

timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i dalarna 

5 °C. 

 
Figur 2-9. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en oändligt stor värmekälla och 

trä med låg värmelagringsförmåga (800 J/kg,K). Tidskalan är timmar med start från januari och tre månader framåt. De 

första 100 timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och 

i dalarna 5 °C. 
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Figur 2-10. Rumstemperatur och stomtemperatur jämfört med utomhustemperaturen med en 6 kW stor värmekälla och trä 

med låg värmelagringsförmåga (800 J/kg,K). Tidskalan är timmar med start från januari och tre månader framåt. De första 

100 timmarna är då beräkningsprogrammet stabiliserar sig och kan bortses ifrån. Målvärde vid topparna är 21 °C och i 

dalarna 5 °C. 

 
Tabell 2-6. Hur förluster och energibehov påverkas vid olika storlek på värmekällan i kWh/m²,år. Gråmarkerad rad har 

värden enligt referensbyggnaden. 

Värmekapacitans 

för betong 

[J/kg,K] 

Värmekapacitans 

för trä [J/kg,K] 

Effekt för 

uppvärmning 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/m²,år] 

800 1600 6 kW 38 

800 1600 Oändlig 42 

2400 1600 6 kW 39 

2400 1600 Oändlig 43 

800 800 6 kW 37 

800 800 Oändlig 40 

 

2.6 Solinstrålning genom fönster 
Påverkan av solinstrålning genom fönster beräknades i VIP genom att placera alla fönster i ett väderstreck 

och se hur det påverkade uppvärmningsbehovet. Störst effekt på uppvärmningsbehovet fås om stora fönster 

placeras i norr eller söder.  Dock visade det sig att det har väldigt liten betydelse för uppvärmningsbehovet i 

vilket väderstreck som fönstren placeras, se Tabell 2-7 
 

Tabell 2-7. Påverkan på uppvärmning och inkommande solenergi med olika fönsterytor i de olika väderstrecken. Den 

gråmarkerade raden har värden för referensbyggnaden. 

Fönsterarea 

söder [m²] 

Fönsterarea 

norr [m²] 

Fönsterarea 

öster [m²] 

Fönsterarea 

väster [m²] 

Energi för 

uppvärmning 

[kWh/m²,år] 

Solenergi 

fönster 

[kWh/m²,år] 

4 4 2 2 42 2 

11 0 0 0 41 3 

0 11 0 0 42 1 

0 0 11 0 42 2 

0 0 0 11 42 2 
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2.7 Sammanfattning av energi för uppvärmning 
I Figur 2-11 visas årlig energiförbrukning i kWh/m²,år för de olika alternativen. Referens är 

energiförbrukningen med de indata som listas i bilaga 1. För de övriga har en parameter ändrats i varje fall 

för att utvärdera effekten av den parametern. Att begränsa värmekällan kommer att sänka 

energianvändningen men det sker på bekostnad av den termiska komforten. Luftläckage och U-värden på 

klimatskalet är de parametrar som har störst betydelse för energiförbrukningen medan fönsterplacering 

enbart har marginell betydelse, liksom att låta inomhustemperaturen sjunka fritt när stugan inte används. 

Konstant inomhustemperatur på 21 °C innebär 105 kWh/m² för uppvärmning men har inte tagits med i 

diagrammet för att få en bättre skala så det blir lättare att jämföra de övriga alternativen. Att öka 

värmelagringskapaciteten i byggnadsmaterialen kommer att medföra något ökat behov av energi för 

uppvärmning.  

 

Fokus för fortsatt arbete bör vara att minska luftläckaget och öka isoleringsgraden. 

 

 
Figur 2-11. Årlig energiförbrukning i kWh/m²,år för de olika alternativen. 
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3 Installationer 
3.1 Värmebehov 
Byggnadens totala behov av tillförd värmeenergi uppskattas till cirka 10 000 kWh/år, varav cirka häften 

kommer från termisk solvärme och cirka hälften kommer från eldning med ved. Byggnadens 

värmeenergiflöden illustreras i Figur 3-1 . En mer detaljerad beskrivning ges i avsnitt 3.1.1-3.1.3. 

 
Figur 3-1. Värmeflöden och effekter 

 

3.1.1 Lokaluppvärmning 
Det totala behovet för uppvärmning av byggnaden (exklusive varmvatten) har enligt tidigare beräkningar 

uppskattats till cirka 6500 kWh/år. Större delen av detta värmebehov uppstår under kortare perioder med 

närvaro och täcks till större delen genom eldning med ved. Dels direkt genom eldning i vattenmantlad 

vedspis och vedkamin, dels indirekt genom värmeläckage från ackumulatortanken. Den värmemängd som 

direkt behöver tillföras med ved uppskattas till 3000 kWh/år. Cirka 2000 kWh/år täcks med spillvärme 

(värmeförluster) från en centralt placerad ackumulatortank (3.8.1) som dels härrör från vedeldning, dels från 

solvärme. Resterande 1500 kWh/år täcks av värme från ett aktivt marklager för att under perioder med 

frånvaro hålla en grundvärme på minst +5°C (beskrivs närmare i 3.8.2 nedan). 

 

3.1.2 Tappvarmvatten 
Beräkningarna är baserade på ett antagande om 6x5 minuter duschning per dag, 6 dagar per månad under 

perioden november - april, samt 9 dagar per månad under perioden maj -oktober. Därutöver har ett påslag på 

cirka 15% gjorts för handdiskning och tvättning av händer. Det direkta energibehovet för tappvarmvatten (i 

kran/dusch) uppskattas då till cirka 1500 kWh/år, där duschning står för den övervägande delen (cirka 1300 

kWh/år). Den tillhörande ackumulatortanken (på cirka 1500 liter) bedöms dock ha ett genomsnittligt 

värmeläckage på närmare 300 W. Detta motsvarar cirka 2500 kWh/år av vilka cirka 2000 kWh/år enligt ovan 
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(3.1.1) bedöms bidra till lokaluppvärmningen. Totalt beräknas ackumulatortanken behöva tillföras 4000 

kWh/år av vilket vedeldning i vattenmantlad kamin respektive termisk solvärme beräknas bidra med cirka 

50% vardera. Större delen av solvärmetillskotten sker under sommarhalvåret. 

    

3.1.3 Matlagning 
Behovet av värme till matlagning bedöms under större delen av året sammanfalla med behovet av 

uppvärmning och då inte öka energianvändningen. D.v.s. den värme som alstras vid matlagningen i 

vedspisen bidrar sedan till att värma lokalen. Under sommarperioden kommer dock behov av värme till 

matlagning att inträffa när inget behov av uppvärmning föreligger. Detta bedöms innebära ett extra 

värmebehov på cirka 500 kWh/år vilket fås genom eldning i vedspis. 

 

Oavsett vilket så förutsätter vi att detta löses med hjälp av en vedeldad utrustning och det är därmed inte 

nödvändigt att kvantifiera detta energibehov då det blir försumbart i förhållande till övriga värmebehov. 

 

3.2 Ventilationsbehov 
För att säkerställa ett lägsta luftflöde enligt Boverkets Byggregler (BBR), ett konstant undertryck och 

bortförande av fukt från våtrum antas toalett/badrum vara försedda med en konstant frånluftsventilation med 

ett flöde på 15 l/s. Vid närvaro bör luftflödet ökas till 60 l/s. Detta tillkommande frånluftsflöde på 45 l/s 

förläggs lämpligen till spiskåpa ovan vedspis. Extra tilluft vid närvaro fås vintertid genom spaltventiler i 

ovankant av fönsterkarm i sovrum och gemsamma utrymmen. Spaltventilerna skall stängas vid frånvaro 

vintertid, detta då byggnadens otätheter bedöms ge tillräckligt med tilluft vid grundventilation och för att 

undvika onödiga värmeförluster p.g.a. överventilation. Sommartid kan dock spaltventilerna vara öppna även 

vid frånvaro. Vid större ventilationsbehov än vad som fås med fläktarna antas fönstervädring användas. 

    

3.3 Elbehov 
Byggnadens totala elbehov har uppskattats till cirka 500 kWh/år varav drygt hälften behövs under 

vinterhalvåret. Elbehovet har beräknats utifrån ett användningsschema med 9 bruksdagar per månad  under 

sommarhalvåret och 6 bruksdagar per månad  under vinterhalvåret. Det har antagits att man genomgående 

använder bästa tillgängliga teknik med avseende på eleffektivitet. Utgångspunkten har varit ett 12 V 

likströmssystem (förkortas DC= Direct Current). Det är generellt sett inga problem att köra elektroniklaster 

på DC. Det kan dock vara ett problem om man går ifrån specifikationen för en apparat, även om den tekniskt 

sett klarar av det. T.ex. kommer inte CE-märkningen att gälla om man matar ett nätaggregat avsett för 

växelström (AC) med DC. 

 

 Elbehovet kan sammanfattas i Tabell 3-1. En närmare beskrivning av hur de olika förbrukarnas elbehov har 

uppskattas ges i avsnitt 3.3.1-3.3.3. 

 
Tabell 3-1. Sammanfattning av byggnadens elbehov. 

Förbrukare 
Totalt 

 [kWh/år] 

Vinterhalvår 

[kWh/mån] 

Sommarhalvår 

[kWh/mån] 

Ventilationsfläktar 90 6,5 8,5 

Fläktkonvektor 45 6-9 - 

Cirk.pump 

marklager 

30 2-8 - 

Cirk.pump 

solfångare 

30 1-2 2-4 

Vattenpump 45 3 4,5 

Belysning 170 12-20 10-16 

Övrig utrustning 90 6 9 

Summa 500 38-56 33-41 
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3.3.1 Fläktar och pumpar 
Med effektiv fläktteknik och en väl utformad frånluftskanal bör luftflödet i badrummet (15 l/s) kunna uppnås 

med en likströmsfläkt som inte kräver mer än 5 W, eller 45 kWh/år. 

Det tillkommande frånluftsflödet vid spiskåpa ovan vedspis (45 l/s) bör med effektivaste fläktteknik  kunna 

uppnås med en likströmsfläkt som inte kräver mer än 20 W, eller 45 kWh/år vid en användning på 90 

dygn/år. Det totala elbehovet för ventilationsfläktar blir då cirka 90 kWh/år (eller cirka 6,5 kWh/månad 

under vinterhalvåret och cirka 8,5 kWh/månad under sommarhalvåret). 

 

Fläktkonvektorns fläkt startas när inomhustemperaturen underskrider cirka +10°C. Detta beräknas inträffa 

under mindre än hälften av årets timmar. Med ett friblåsande flöde på cirka 25 l/s bör detta med en effektiv 

fläktlösning inte innebära större eleffekt än 10 W, eller cirka 45 kWh/år vid en användning på 180 dygn/år 

(eller cirka 6-9 kWh/månad under vinterhalvåret). 

 

Fläktkonvektorns cirkulationspump startas när inomhustemperaturen underskrider cirka +5°C. Detta 

beräknas inträffa under cirka en tredjedel av årets timmar. Genom varvtalsstyrning bör detta inte innebära en 

större eleffekt i medeltal än 10 W, eller cirka 30 kWh/år vid en årlig drifttid på 3000 h (eller cirka 2-8 

kWh/månad under vinterhalvåret). 

 

Det termiska solvärmesystemets cirkulationspump startas när termisk solvärme är tillgänglig. I första hand 

prioriteras laddning av ackumulatortank. När ackumulatortank är fulladdad växlar man över till att ladda 

markvärmelagret. Detta innebär att de termiska solfångarnas cirkulationspump kommer gå lika ofta som 

solvärme finns tillgänglig. Genom kapacitetsstyrning (styrning av vätskeflödet genom solfångarna) av 

cirkulationspumpen kan man både optimera solfångarnas täckningsgrad d.v.s. den del av värmebehovet som 

täcks av solvärme och minimera eleffekt till cirkulationspump. Det totala elbehovet för cirkulationspumpen 

uppskattas till cirka 30 kWh/år. Eftersom detta elbehov uppstår under sommarhalvåret och samtidigt som 

solcellerna producerar el bedöms denna elanvändning inte påverka behovet av att lagra el.  

 

Behovet av vatten beräknas till cirka 1 m3 per bruksdag. Med 6 bruksdagar per månad under vinterhalvåret 

och  9 bruksdagar per månad under sommarhalvåret ger detta ett totalt vattenbehov av 90 m3 per år. 

Energianvändningen för att pumpa upp 1 m3 vatten uppskattas till cirka 0,5 kWh. Det totala elbehovet för 

färskvattenpumpning blir då cirka 45 kWh/år (eller cirka 3 kWh/månad under vinterhalvåret och cirka 4,5 

kWh/månad under sommarhalvåret). 

 

3.3.2 Belysning 
Med ett antagande om att belysningskvalitet motsvarande undervisningslokal skall kunna uppnås på nedre 

plan under 2 timmar per bruksdag, allmänt god ljuskvalitet i övriga utrymmen vid närvaro och 

utomhusbelysning vid behov fås ett maximalt effektbehov för belysning på cirka 500 W. Genom närvaro och 

behovsstyrning uppskattas det total energibehovet för belysning hamna på cirka 170 kWh/år (eller 12-20 

kWh/månad under vinterhalvåret och 10-16 kWh/månad under sommarhalvåret, beroende på antalet 

bruksdagar per månad och tillgång på dagljus). 

 

3.3.3 Övrig utrustning 
Övrig utrustning som beräknas användas är dator och projektor för undervisningssyfte vilket beräknas 

behöva 0,2 kWh per bruksdygn, en 30” LCD LED TV som beräknas behöva 0,2 kWh per bruksdygn och ett 

mindre kylskåp på 110 liter som beräknas dra 0,6 kWh per bruksdygn. Kylskåpet måste alltid stängas av vid 

frånvaro. Möjligtvis kan det användas under längre perioder sommartid när solcellerna producerar ett 

elöverskott. I övrigt antas mobiler och övriga datorer vara fulladdade vi ankomst till stugan. Möjlighet till 

nödladdning av mobiltelefon antas ge en försumbar energiförbrukning. Det totala energibehovet för övrig 

utrustning uppskattas hamna på cirka 90 kWh/år (eller cirka 6 kWh/månad under vinterhalvåret och cirka 9 

kWh/månad under sommarhalvåret). 
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3.4 Värmeproduktion 
3.4.1 Solvärme 
 

Solfångare på taket skall användas för värmning av tappvarmvatten under sommarhalvåret. För detta krävs 

normalt 1-2 m2 per person för att nå en täckning på 50% över året (användning av varmvatten under alla 

årets dagar antagen). I detta fall har antagits en effektiv plan solfångare vilken ger cirka 400 kWh/m2 och år 

vid antagen medeltemperatur på 60°C i solfångaren, taktlutning på 30 grader och orientering rakt i söder. 

Valet mellan en plan solfångare och en vakuumrörsolfångare är inte på något vis avgörande då det gäller 

prestanda. De kan betraktas som likvärdiga i den här tillämpningen. Vi förordar en plan solfångare främst 

därför att den kan integreras snyggt i en takkonstruktion och för att dess konstruktion är mer robust än en 

vakuumrörsolfångare.  

 

Även om beläggningen här blir endast 9 dagar per månad med cirka 6 duschande personer i snitt och man 

teoretiskt skulle kunna klara sig med  en betydligt mindre anläggning så bör cirka 10 m2 solfångare vara en 

lämplig storlek.   Eftersom beläggningen är mycket intermittent kommer anläggningen ofta att ge ett  

överskott av värme under sommarhalvåret. Överskottet kan tas omhand av marklagret (se vidare avsnitt 

3.8.2) vilket därmed får en dubbel funktion på så sätt att den skyddar solvärmesystemet mot höga 

temperaturer. Solfångaren ger uppskattningsvis ytterligare cirka 100 kWh/m2 och år vid dimensionering 

enligt ovan om det finns möjlighet att växla till laddning av marklager då ackumulatorn är fulladdad. 

 

Solvärme kan på detta vis även bidra till uppvärmning av huset under vår och höst, främst genom 

värmeläckage från ackumulatortanken men den kan även bidra till att upprätthålla en grundvärme under 

vinterhalvåret via ett litet säsongslager, t.ex. en bädd av stenmjöl under huset. Lagret antas arbeta mellan 10 

och 35 grader vilket innebär bra driftsförhållanden för solfångaren som vill ha låga temperaturer. Vid 30°C 

konstant medeltemperatur i solfångaren över året ger den cirka 650 kWh/m2 jämfört med 400 kWh/m2 vid 

60°C. 

 

Total solfångaryta behöver alltså uppgå till 10 m
2
. Vill man täcka en lite större del av värmebehovet för 

uppvärmning under vår och höst så kan man välja att lägga upp ytterligare 5 m2 utan att bekymra sig för 

övertemperaturer eftersom marklagret tar hand om eventuellt överskott på sommaren. Om marklager blir 

aktuellt är 15 m
2 
en rimligare storlek eftersom det ger en viss marginal och säkerställer att det blir 

värme över till lagret. 

 

3.4.2 Bioenergi 
Valet på uppvärmning med bioenergi faller sig naturligt med tanke på husets läge. Även valet mellan ved 

och pellets antas falla ut till vedens fördel genom att bränslet då finns ”utanför dörren” om vi antar att de 

komfortfördelar som kommer med pellets inte väger så tungt i detta fallet. Vedeldningen skall dels tillgodose 

ett värmebehov till uppvärmning, ett till varmvatten och ett till matlagning. För uppvärmningen skulle en 

enkel centralt placerad kamin vara tillräcklig. Genom att utnyttja ett vattenburet system via en vattenmantlad 

eldningsutrustning kan dock värmen fördelas jämnare i de olika utrymmena och dessutom finns möjlighet att 

ladda lagret under huset om man så skulle önska. För tappvattenvärmningen krävs hursomhelst att man har 

en vattenmantlad panna eller kamin.  Att eftervärma tappvarmvattnet med el är inte ett realistiskt alternativ 

och därmed är valet i princip avgjort. Värmen till matlagningen kan i detta systemval tillgodoses antingen av 

en s.k. kökspanna, av en enkel vedkamin med kokplatta på toppen eller av både och.  

 

Den relativt långa tid det tar för huset att bli helt genomvarmt vintertid efter att ha legat kring 5°C under flera 

dagar gör att en lösning som kan fjärrstyras, t.ex. en pelletskamin, kan vara intressant även om en vedpanna 

finns på plats. På så sätt kan man påbörja uppvärmningen till komfortabel temperatur en dag innan man 

planerar att använda huset.     

 

Sammanfattningsvis gäller att komfortbehov (tillgång till varmvatten, inneklimat och erforderlig 

arbetsinsats) samt behov av matlagningsresurser styr valet av utrustning. Alternativ enligt Tabell 3-2 står till 

buds. 
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Tabell 3-2. Alternativ för ved- o pelletseldning 

Typ av eldstad Effekt till luft/ 

till vatten 

[kW] 

Kommentar 

Vedeldad köksspis 

utan vattenmantel 

10-20 All energi blir till strålningsvärme vilket 

medför att inomhustemperaturen ofta blir för 

hög. Måste kompletteras med t.ex. en 

vattenmantlad pelletskamin för att kunna 

eftervärma tappvarmvatten i ack.tank utan 

användning av el. 

Vedeldad köksspis 

med vattenmantel 

2-7/ 10-15 Risk för att inomhustemperaturen ofta blir för 

hög/ att man måste vädra bort en hel del 

värme. Matlagningskomforten kan inte 

jämföras med el- eller gasspis. 

Vedkamin 5-8 Hög mysfaktor. Saknar fläkt och behöver 

därför ingen el. Alternativ 

matlagningsmöjlighet. 

Pelletskamin utan 

vattenmantel 

5-10 Alternativ till vedkamin om bekvämlighet är 

viktig. Nackdel i detta sammanhang att den 

kräver el. Fördel är att den kan fjärrstyras från 

ett GSM modem.  

Pelletskamin med 

vattenmantel 

2-3/ 5-8 Alternativ till köksspis om bekvämlighet är 

viktig. Nackdel i detta sammanhang att den 

kräver el och inte erbjuder 

matlagningsmöjlighet. Fördel är att den kan 

fjärrstyras från ett GSM modem. 

 

 

3.4.3 Elvärme (sol/vind) 
Dumpning av elöverskott (när batterilager är fullt) görs lämpligen i ackumulatortank (om den inte är 

fulladdad) och i andra hand i markvärmelagret. Antingen genom en likströms elpatron vars alstrade värme 

förs ned i markkollektorn med hjälp av en cirkulationspump eller genom att placera en elvärmeslinga direkt i 

markvärmelagret. Eftersom vindkraft respektive solel skall stå för försörjningen mer eller mindre var och en 

för sig under vinter respektive sommar så kommer en viss överproduktion antagligen att uppstå vissa dagar. 

Vid en korrekt dimensionering av elproducenter och lagringstorlek bedöms dock dumpningen ha marginell 

inverkan på byggnadens totala värmeenergibalans. 

 

3.4.4 Andra möjligheter 
Förnybar värmeproduktion som tar omvägen via el är som regel inte någon god idé. El är en energibärare av 

mycket hög kvalité och man har en förhållandevis låg verkningsgrad då man producerar el från vind eller sol. 

Verkningsgraden blir betydligt högre om man direkt kan omvandla energin till värme. Ett undantag är 

utnyttjande av en värmepump med vars hjälp man kan ”växla upp” en enhet insatt el till ungefär tre enheter 

värme. Vår bedömning är dock att ett system baserat på bioenergi är vida överlägset t.ex. ett sol/ vind/ 

värmepumpsystem i det aktuella fallet. 

 

En annan möjlighet till värmeproduktion kombinerad med energilagring utgör ett bränslecellssystem. Solel 

och vindkraftsel används då för att producera vätgas och på grund av processens låga effektivitet så 

produceras också en hel del värme. Gasen kan lagras med mycket små förluster och därefter antingen 

brännas eller köras ”baklänges” i processen för att generera el igen. Totalverkningsgraden på ett sådant 

system blir dock mycket låg och det finns fortfarande olösta tekniska problem. Trots att tekniken funnits 

tillgänglig sedan många år så har den därför fortfarande inte lyckats etablera sig.  
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3.5 Elproduktion 
3.5.1 Solel 
Solcellsmoduler är sedan många år en etablerad teknik för förnybar elproduktion hos användare som 

befinner sig utom räckhåll för elkraftnätet och ett antal moduler på byggnadens tak bör vara ett givet val. Tre 

huvudtyper av solceller finns att välja mellan: Mono- eller polykristallina kiselceller eller tunnfilmsceller. De 

kristallina cellerna har en verkningsgrad på ca 15 % och ger en toppeffekt på cirka 120 W/m2 eller 110 

kWh/m2 och år i Sverige under gynnsamma förhållanden. Tunnfilmsceller ligger strax under 10 % i 

verkningsgrad, ger cirka 80 W/m2 eller 75 kWh/m2 och år. Ett tunnfilmssystem kräver alltså ungefär 50 % 

större yta än ett system byggt på kristallint kisel för att ge samma effekt. Kostnaden per installerad kW ligger 

dock i samma härad oberoende av vilken teknik man väljer.  

 

Utseendemässigt skiljer teknikerna sig åt en del. Polykristallina celler har ett karaktäristiskt blåskimrande 

”spräckligt” utseende, monokristallina är svarta och består av regelbundna kvadrater med cirka 10 cm sida 

mot en oftast ljus bakgrund. Bakgrunden kan dock vara svart och modulen blir då lik en tunnfilmsmodul som 

oftast har en mörk, mycket homogen yta. 

 

Viktigt att tänka på, om man tänker integrera modulerna i byggnadsskalet är att de har en verkningsgrad som 

avtar med stigande modultemperatur. Man bör alltså tänka på att modulerna skall ventileras på något sätt 

(självdrag) om de byggs in. 

 

En indikation på hur årsfördelningen av elproduktionen från solceller ser ut ges från instrålningsfördelningen 

i Figur 3-2. Elproduktionen är alltså grovt räknat 10 % av instrålningen. Jämför man med Figur 3-4 så ser 

man att solceller och vindkraft kompletterar varandra väldigt bra över året. Eftersom båda är starkt 

intermittenta till sin karaktär så krävs en väl dimensionerad och väl fungerande lagringskapacitet för att ett 

autonomt system skall fungera bra, se 3.9. Hur solceller och vindkraft skall matchas mot varandra är dock 

inte självklart. En dålig vindresurs gör vindkraftselen dyr och beroende på hur kalkylen ser ut så kan det vara 

mer lönsamt att satsa på en större solelanläggning kombinerat med större lagringskapacitet i stället för 

vindkraft.   

 

 
Figur 3-2 Instrålningens fördelning över året mot en yta som lutar 30 grader mot horisontalplanet orienterad rakt i söder 

Vi antar att solcellerna i princip skall täcka elbehovet under sommarhalvåret och att vindkraftsel täcker 

elbehovet under vinterhalvåret Utgående från sammanställningen av elanvändande utrustningar enligt Tabell 

3-1 uppgår elbehovet under sommarhalvåret till knappt 40 kWh/månad eller 4,5 kWh/ bruksdag och totalt 

240 kWh under sommarhalvåret. Utifrån årsfördelningen av instrålningen enligt Figur 3-2 framgår att 75% 

av total instrålning ligger under de sex sommarmånaderna. Med ett totalt behov under sommarmånaderna på 

240 kWh innebär det att en årsproduktion om cirka 240/0,75=320 kWh krävs. Med 25% tillägg för 

omvandlingsförluster i DC/ AC omvandlare antar vi behovet 400 kWh på årsbasis vilket motsvarar ungefär 

450 W toppeffekt installerad solel. Detta motsvarar en yta på mellan 4 och 6 m2 solcellsmoduler beroende 

på om man väljer kristallina celler eller tunnfilmsceller. Två av de 235 W monokristallina moduler som 
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Windforce levererar skulle alltså vara tillräckligt för att täcka behovet. Modulernas utspänning måste 

matchas mot aktuell batterispänning och regulatorns karaktäristik. 

 

  

3.5.2 Vindkraftsel 
Småskalig vindkraftsel har inte etablerats för såkallade ”stand alone tillämpningar” i samma utsträckning 

som solel. För bara ett par år sedan fick tekniken en hel del dålig publicitet i Sverige på grund av några 

misslyckade försök med stadsbaserad vindkraft och importprodukter av undermånlig kvalité. En svårighet 

för pionjärerna bland användare är att det saknas opartisk information om produkternas prestanda och 

hållbarhet och eftersom det finns en bred flora av produkter så är det svårt att bilda sig en uppfattning om 

vad som är ett bra val. 

 

Vår uppfattning är dock att småskalig vindkraft definitivt har framtiden för sig i tillämpningar som denna 

och att det redan i dag finns produkter av hög kvalité som kan uppfylla kundens förväntningar under 

förutsättning att dessa ligger på en rimlig nivå. Grundförutsättningen är naturligtvis att man har tillräckligt 

höga vindhastigheter på platsen där verket skall ställas upp. Vad som är tillräckligt varierar med typen av 

verk och med priset som kunden kan acceptera för den producerade elen. I inlandstillämpningar som denna 

får man räkna med att verkets produktivitet är låg och priset på elen blir därmed högt. Att investera i ett 

högre torn kan betala sig i produktion till ett högre värde än merinvesteringen, se exempel i Figur 3-3. 

 
Figur 3-3. Exempel på effektökning som funktion av tornhöjd 

. 
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Figur 3-4 Indikation på vindens fördelning över året 

Elbehovet under vinterhalvåret har uppskattats till cirka 45 kWh per månad eller 7,5 kWh/bruksdag enligt 

Tabell 3-1, motsvarande 270 kWh under sexmånadersperioden. Med en antagen medelvind vid verket på 4 

m/s kommer det verk som föreslagits av Windforce att leverera 640 kWh/år enligt datablad, och vid 3 m/s 

245 kWh/år se Figur 3-5 och Tabell 3-3. 

 
Figur 3-5. Beräknad energiproduktion som funktion av genomsnittlig vindhastighet 

Tabell 3-3. Energi per timma, dag, månad och år vid olika vindhastigheter för vindkraftverket Air 

 dolphin  

Med hänsyn tagen till årsfördelningen enligt Figur 3-4 kan man anta att produktionen mellan vinter och 

sommarhalvår förhåller sig som 63/37. Detta skulle innebära en produktion av 67 respektive 40 kWh/ 

månad under vinter respektive sommarhalvåret vid 4 m/s medelvind och 26 respektive 15 kWh/ 
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månad vid 3 m/s. Det aktuella verket skulle alltså behöva någonstans mellan 3 och 4 m/s medelvind för att 

kunna tillgodose det uppskattade elbehovet 45 kWh/ månad. Momentan effekt blir enligt Tabell 3-3 i 

medeltal 28-73 W, men reell momentan effekt enligt datablad blir i nivå med solcellernas 450 W vid cirka 9 

m/s vindhastighet. Vid den vind där verket slutar producera, 20 m/s, ger det 2300 W. 

  

Övriga komponenter som ingår i vindkraftverket Air dolphin är en omriktare som gör om växelströmmen 

internt i verket och matar ut 24 V  likspänning samt en laddningsregulator som sköter laddning och 

urladdning av batterier. 

 

3.5.3 Andra möjligheter för elproduktion 
De alternativ för lokal elproduktion som ligger närmast tillhands utöver de två nämnda är Stirlingmotor eller 

en biogasdriven (eller dieseldriven) förbränningsmotor kopplad till en vattenkyld generator, så kallade CHP 

eller ”Combined Heat and Power” system. Stirlingmotorn skulle i princip kunna drivas av en ved- eller 

pelletspanna medan biogasmotorn skulle utnyttja gas eller diesel producerad på annat håll. Båda lösningarna 

bygger på relativt etablerad (men dyr) teknik men bedöms inte som realistiska för ett så pass litet objekt som 

detta. 

 

 

3.5.4 Försörjningstrygghet och backup 
Ur ett försörjningstrygghetsperspektiv förordas en mindre elgenerator med batteriladdare som drivs av en 

konventionell (Bio)Dieselmotor som en backup till sol- och vindkrafts elen. Detta för att säkerställa att man 

undviker oönskade kraftavbrott t.ex. under ett pågående seminarium. En pelletskamin kräver också tillgång 

till el för sin drift och säker tillgång till driftel för denna samt för drift av cirkulationspump(ar) och 

styrelektronik är ytterligare ett skäl till att överväga ett sådant komplement. Merkostnaden för en sådan 

utrustning är mycket liten i förhållande till den extra säkerhet den skulle ge.    

 

3.6 Värmedistribution 
Ett konventionellt vattenburet värmedistributionssystem (eventuellt en mindre mängd glykolinblandning för 

frysskydd) föreslås för att knyta samman värmeproduktion, lagring och värmeavgivande fläktkonvektor 

enligt Figur 3-1.Med ett smart ventilarrangemang bör antalet pumpar kunna reduceras till två eller tre så att 

systemets ackumulatortank, marklager och konvektor samt möjligen också köksspis utnyttjar samma pump. 

  

3.7 Eldistribution 
Ett 12 eller 24 V likspänningssystem rekommenderas för att distribuera el i byggnaden. Ett skäl till detta är 

effektivitet: Många elektriska utrustningar drivs av likspänning och omvandling av likspänning från solceller 

och vindkraft, via växelspänning och tillbaka till likspänning medför onödiga förluster. Även 

ledningsförlusterna blir större vid lägre systemspänning vilket talar för ett 24 V system. Batterier och 

ledningssystem måste matchas mot anslutna utrustningar på produktions- och förbrukningssidan, generellt så 

att behovet av att höja eller sänka spänningsnivåerna minimeras För att tillgodose behov av växelspänning 

till någon enstaka utrustning kan en mindre omformare anslutas.  

 

Det är en utmaning att lösa säkerhetsfrågorna på ett tillfredsställande sätt i ett DC system, i synnerhet om 

man arbetar med beröringsfarliga spänningar (>60 V DC/ 30 V AC i torr miljö), men även vid lägre 

spänningar. I synnerhet då det rör sig om en samlingslokal. Behörighetspliktig installation kräver en behörig 

installatör som är med i projekteringsprocessen och för att slutgiltigt kunna sätta CE-märkning på 

anläggningen som helhet. Huruvida den aktuella installationen blir behörighetspliktig eller inte kan inte 

säkert besvaras här. 

 

3.8 Lagring av värme 
3.8.1 Lagring i ackumulatortank 
Ny avancerad teknik för att lagra värme är på väg att introduceras på marknaden, främst genom så kallade 

PCM eller ”Phase Change Materials” i form av tak- och väggelement som interagerar med rumstemperaturen 

för att flytta värme i tiden. För den aktuella tillämpningen är dock en klassisk ackumulatortank den bästa 
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lösningen för att kunna lagra en förhållandevis stor energimängd på liten yta och dessutom ha en hög 

effektkapacitet för in- och urladdning. Vi har antagit en volym av 1500 liter och antar att ett konstant 

värmeläckage från denna på i medeltal cirka 300W skall kunna hålla huset frostfritt främst under vår och 

höst för att under de kallaste månaderna stöttas upp av värme från marklagret. 1500 liter ackumulatorvolym 

är tilltaget en aning i överkant och med avseende på solfångarnas värmeproduktion skulle 1000 liter kunna 

räcka. Den större volymen ger dock lite bättre ”uthållighet” d.v.s. duschvatten finns tillgängligt under fler 

solfattiga dagar på året. 300W värmeförluster på 1500 liter tank motsvarar en normalisolerad tank (minst 100 

mm mineralull) med expansionskärl anslutet i botten och samtliga röranslutningar på tanken väl isolerade. 

 

   

3.8.2 Värmelagring i mark 
 

3.8.2.1 Sammanfattning 
Sandig mark har ungefär samma värmekapacitet som betong dvs. 2000 kJ/m³,K = 0,56 kWh/m³,K. Huset har 

en invändig bottenyta på 80 m². Inträngningsdjupet i mark under en säsongsvariation är ca 2-3 m, då har 

värmemängden reducerats till ca 1/3 efter ca 2 m. Därför uppskattas den aktiva markmassan till ca 1 m d.v.s. 

80 m³ material. Mängden värme som kan lagras i marken är 0,56 * 80 = 44,8 kWh/K. Ska grunden kylas från 

20°C till 5°C kommer 672 kWh att avges. Av detta kommer bara en liten del till nytta i byggnaden. I ett 

optimalt fall går ingen värme till spillo (totalisolerad kista).  

 

Vid beräkning med antagande att marken har en temperatur på 7 grader 1 m ner i marken och 5 grader i huset 

fås ett värmeflöde på ca 300 W upp i huset. Det kommer därmed ge ett värmebidrag att passivt föra värme 

från marken upp i huset. Det kan däremot eventuellt leda till kalla golv. Om man antar att plattan har en 

temperatur på 20 °C när huset är uppvärmt kommer det medföra 2000 W i förluster genom golvet. Därför 

kommer det troligen medföra en större energibesparing att isolera markplattan än att använda marken som 

passivt värmelager.  

 

Vi räknar därför istället på ett aktivt värmelager som är väl isolerat både mot husets bottenplatta och längs 

dess rand.  Vi antar att det aktiva lagret för att kunna avge värme ej får bli kallare än +10°C. Då skall 

marklagret i slutet av sommaren komma upp i 30-35°C beroende på tjocklek och isolering för att räcka till 

grundvärme +5°C under perioder med frånvaro, cirka 1500 kWh/år. Det bör observeras att marklagrets 

kapacitet kommer att öka något under de första årens användning, allteftersom underliggande mark värmes 

upp till ett högre medeltemperatur. Slutsatsen av de beräkningar som redovisas nedan blir att ett  1,5-2 

meter tjockt stenmjölslager under byggnaden krävs för att lagra de erforderliga 1500 kWh.  

 

Grundvärme levereras till huset med hjälp av en centralt placerat fläktkonvektor som aktiveras när uppmätt 

inomhustemperatur sjunkit under +5°C. Fläktkonvektorn kopplas via en kapacitetsreglerad pump och en 

kollektorslag till marklagret. Med samma kollektorslang laddas marklagret med termisk solvärme, 

huvudsakligen under sommaren när kapaciteten är mycket större än varmvattenbehovet. Men även periodvis 

under höst och vår kommer den termiska solvärmen att ladda marklagret. Genom styrning av vätskeflödet 

genom solfångarna kan laddningen/verkningsgraden optimeras beroende på solinstrålning och marklagrets 

temperatur. Samma cirkulationspump bör kunna användas både vid laddning och urladdning av värmelagret 

 

Erfarenheterna av ett litet säsongslager av den föreslagna typen är mycket begränsade och om det realiseras 

skulle det vara mycket intressant att följa upp driften med temperaturmätningar i lagret kombinerat med 

effektmätning på in- och urladdning. För att få en känsla för förlusternas storlek gjordes ett antal 

simuleringar av marklagret. 

 

3.8.2.2 Antagna beräkningsförutsättningar 
 

Följande förutsättningar har antagits gälla i samtliga fall:  

 

 Beräkna laddning, uttag och värmeförluster från ett markvärmelager bestående av en avgränsad 

volym stenmjöl placerat under en byggnad. 
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 Laddning av 3000 kWh jämnt fördelade under perioden 15 april till 15 september. Uttag av 

1500kWh jämnt fördelat från 1 november till 31 mars. 

 Lager av stenmjöl placerat rakt under byggnaden (rektangulär 8x10m). 

 40cm isolering mellan lager och byggnadens betongplatta. 

3.8.2.3 Simuleringar av tre konstruktioner 
 

Tre olika konstruktioner beräknades för att göra en grov uppskattning av lagrets termiska prestanda. 

1. Fullt isolerat lager med 400mm isolering på alla sidor om lagret. 2.5m stenmjöl som täcker 

80m2 under hela byggnaden. 

2. Fullt isolerat lager med 400mm isolering på alla sidor om lagret. 1.5m stenmjöl som täcker 

80m2 under hela byggnaden. 

3. Lagret är öppet på undersidan men isolerat på sidorna med 400mm isolering. 2.5m 

stenmjöl som täcker 80m2 under hela byggnaden. 

I simuleringarna har termisk data antagits enligt Tabell 3-4: 

 
Tabell 3-4. Värmekapacitans och ledningsförmåga för lagret och dess omgivning 

Stenmjöl Övrig mark Isolering  

C=2.95 MJ/m3/K C=2.0 MJ/m3/K   

λ=2W/m/K λ=2W/m/K λ=0.04W/m/K  

 

 Ett karaktäristiskt 2D-snitt av plattan och marken har beräknats dynamiskt i programmet HEAT2. En 

period över 2 år har beräknats. Snittet motsvarar den karaktäristiska bredden B av byggnaden 

(symmetri från mitten av plattan ut mot kanten). B för byggnaden blir 4.44m med en total löplängd på 

18m runt hela bottenplattan. 3D-effekter i byggnadens och värmelagrets hörn beaktas därmed inte. 

 Laddningen/uttag i 2D-tvärsnittet sker jämnt fördelat utmed hela plattan på en höjd mitt i värmelagret i 

fall 1 och 2. I fall 3 sker laddning/uttag under bottenplattans isolering. 

 Laddning/uttag beräknas som en direkt värmeeffekt (W/m, löpmeter av det karaktäristiska snittet). 

  Temperaturrandvillkor vid beräkningen kommer från VIP-beräkningen. Innetemperaturen är beräknad 

i VIP med hänsyn till internlasterna, värmeförluster och vedeldning (börvärde 21°C) enligt den ansatta 

användningen av byggnaden. Temperaturen tillåts sjunka under +5°C i denna beräkning vilket ger en 

skattning på säker sida angående värmelagrets förluster upp mot byggnaden. 

3.8.2.4 Resultat 

 

Konstruktion 1 
I en inledande beräkning beaktas laddning av lagret utan att uttag görs under vintern. Temperaturen i lagret 

sjunker då sakta på grund av förluster. Nödvändig värmemängd (1500 kWh) motsvarar en övertemperatur på 

drygt 9 °C i ett lager av ansatt typ. Alltså, om temperaturen i lagret är i storleksordningen 8+9=17°C antas att 

lagret är tillräckligt stort och tillräckligt isolerat (8 °C motsvarar markens temperatur). Denna analys gäller 

utan hänsyn till ett eventuellt effektkrav på uttaget (vilken absolut temperatur lagret håller). Resultatet visas i 

Figur 3-6 nedan. Temperaturen redovisas i 5 punkter: de fyra hörnen av lagrets beräkningsvolym samt i 

mitten där laddning och uttag sker. Resultatet visar att det finns tillräckligt med värme i lagret för ett uttag på 

1500kWh under vintern då medeltemperaturen som lägst når cirka 18°C. 
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Figur 3-6. 2.5m stenmjöl, 400mm isolering på alla sidor (inget uttag under vintern) 

Beaktas uttaget under vintern på 1500 kWh sjunker medeltemperaturen i lagret över hela året. Maximal 

medeltemperatur i lagret är 26.7°C direkt efter laddning. Med uttaget är värmelagrets medeltemperatur som 

lägst 12.5°C innan ny värme laddas i in. Detta innebär att temperaturdifferensen som skulle driva en direkt 

värmeväxling mellan värmelagret och byggnaden som minst är 7.5°C, se Figur 3-7. Över hela året är 

tidsmedelvärdet i värmelagret 19.6°C. 

 
Figur 3-7 2.5m stenmjöl, 400mm isolering på alla sidor. 
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Konstruktion 2 

Med mindre mängd termisk massa i värmelagret (1.5m stenmjöl) ökar temperatursvängningen mellan laddat 

och urladdat värmelager. Figur 3-8 visar att den högsta temperaturen är 32.2°C  och den lägsta är 9.1°C . 

Temperaturskillnaden mellan värmelager och byggnad är som minst 4.1°C  med denna konfiguration vilket 

antagligen är för lågt för att kunna hålla 5°C inomhus. Över hela året är tidsmedelvärdet i värmelagret 

20.6°C. 

 

 
Figur 3-8 1.5m stenmjöl, 400mm isolering på alla sidor 

Konstruktion 3 

Utan bottenisolering i värmelagret ökar självklart värmeförlusterna under lagringstiden. Samtidigt uppstår en 

temperaturgradient genom lagret, begränsningen av lagrets volym är inte lika tydlig , se figur Figur 3-9. 

Placeringen av vätskeslingan i lagret kommer, mer än i ett stängt lager, att påverka värmeväxlingen mellan 

vätska och stenmjöl vid laddning och urladdning. Värmelagrets medeltemperatur är som lägst 6.8°C  och 

som högst 19.2°C  (medel av 5st beräkningspunkter i 2.5m stenmjöl). Tidsmedelvärdet är 13.0°C . 
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Figur 3-9 2.5m stenmjöl, 400mm isolering, öppen botten. 

 

3.9 Lagring av el 
 
Eftersom byggnaden saknar anslutning till elkraftnätet så måste den el som inte används i samma 
ögonblick som den produceras i stället lagras. Alternativet vore att ”dumpa” elen i form av värme, 
men eftersom man vill kunna använda el även då solen inte skiner eller vinden blåser så måste man 
lagra. Standardmetoden för att lagra el från solceller och vindkraft är blybatterier för 12 eller 24 V. 
Dessa skall vara särskilt konstruerade för att lagra el från solceller eftersom detta innebär många 
och djupa urladdningar, något som kraftigt förkortar livslängden på ett konventionellt bilbatteri. 
 
Batterikapaciteten beräknas utifrån hur många dagar man vill kunna använda el utan att återladda 
batterierna. Detta kallas autonomi vilket är lika med batterikapaciteten dividerad med dagsbehovet. 
Detta förutsätter att man har en ganska konstant förbrukning under alla veckans dagar, något som 
inte blir fallet här. Grovt räknat så fördelas det månatliga elbehovet som 50% på kontinuerlig last 
under 7 dagar/ vecka och som 50% intermittent last som endast infaller under de dagar det pågår 
aktivitet i stugan, d.v.s. 9 dagar/ månad under sommarhalvåret och 6 dagar/ månad under vintern.  
Man bör räkna med att endast 80% av nominell kapacitet finns tillgänglig då batteriets kapacitet 
alltid sjunker med tiden. Vidare behöver man ta hänsyn till något som benämns tillåtet 
urladdningsdjup, vilket kan variera mellan 20 och 80% beroende på typ av batteri. Vi antar här att 
man väljer batterier avsedda för ändamålet och att dessa medger 75% urladdningsdjup. 
 
Eftersom vinterbehovet är störst utgår vi från detta i beräkningen av erforderlig batterikapacitet. 
Med ett kontinuerligt dagligt elenergibehov av 0,75 kWh/dag 7 dagar i veckan och i tillägg till detta 
3,8 kWh under de dagar aktivitet pågår, alltså under 6 dagar per månad, fås enligt ovan: 
 

 Kontinuerlig last: 0,75 [kWh/dag] *1000 [Wh/kWh]*7[dagars autonomi] /12 [V]/0,8 

[Kapacitetsfaktor]/0,75[Urladdningsdjup]=729 Ah vilket med 12V batterier skulle kräva 4 

stycken 180 Ah batterier 
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 Last under aktiva dagar: 3,8*1000*1,5/12/0,8/0,75=792 Ah motsvarande ytterligare 4-5  

180 Ah batterier. Observera att här har antagits endast 1,5 dags autonomi d.v.s. att den 

lagrade energin skall kunna täcka behovet under ca 1,5 dagars vistelse. 

För övrigt bör noteras: 
 

 Ett bra underhåll är A o O för att systemet skall fungera som avsett och för att batterierna 

skall hålla länge  

 Batterier skall om möjligt hållas vid ca 20 °C . Lägre temp sänker kapaciteten: Vid -10°C 

omgivningstemperatur ger de t.ex. endast 60% av kapaciteten vid 20°C . Högre temp 

initierar korrosion i batteriet och skall också undvikas.  

 Explosiva gaser bildas vid laddning och utrymmet där batterierna placeras skall därför hålla 

en jämn temperatur så nära 20 °C som möjligt och vara väl ventilerat. Man måste alltså 

tänka till då det gäller batteriernas placering. 

4 Slutsatser och rekommendationer 
 

Det tycks vara fullt möjligt att bygga en jaktstuga med heltimrade väggar  som ett lågenergihus vilket kan bli 

helt självförsörjande med avseende på el samt grundvärme upp till en rumstemperatur på cirka +5°C. 

Tappvarmvattenbehovet kan till hälften täckas med termisk solvärme och till hälften med vedeldning. För 

värmning upp till cirka +21°C vid närvaro vintertid krävs också ved- eller pelletseldning. Användning av 

”köpt energi” i form av ved (som växer på egen mark) uppskattas med en verkningsgrad på 75% vid 

vedeldning till cirka 6700 kWh. Med en tempererad golvarea (Atemp) på cirka 140 m2 ger detta en specifik 

energianvändning som blir mindre än 50 kWh/m2. Detta innebär att bygganden vid normal/projekterad 

användning hamnar på mindre än 50% av kravet i Boverkets Byggregler BBR16 och därigenom får 

energiklass A enligt Svensk Standard SS-24300-2. 

 

För att kunna lagra solvärme infångad under sommaren för uppvärmning under vintern krävs att marken 

under huset används som ett värmelager. Lämpligen utformas detta som ett stenmjölslager i vilket en 

kollektor för laddning och urladdning är placerad. Markvärmelagret bör detaljprojekteras genom dynamiska 

simuleringar av laddning och urladdning. Det bör observeras att marklagrets kapacitet förväntas öka något 

under de första årens användning, allteftersom underliggande mark värms upp till en högre medeltemperatur. 

 

För att kompensera för de heltimrade väggarnas relativt låga isolerförmåga bör övriga byggnadsdelar isoleras 

desto bättre. Detta innebär välisolerade golv och tak, samt val av energieffektiva fönster. 

 

En bärande, isolerande och fuktsäker bottenplatta skulle kunna utföras i foamglas. Även randisoleringen 

skulle kunna utföras i detta naturliga och beständiga material. Nackdelen med foamglas är att det är dyrt och 

energikrävande att framställa. För den termiska komfortens  bör dock den inre golvytan utföras i plankor av 

trä. Om grunden skall isoleras med ekofiber krävs en mycket noggrann fuktdimensionering av denna 

konstruktion.  

 

Även vid val av ekofiber som isolermaterial i t.ex. väggar och tak bör fuktdimensionering göras på 

traditionellt sätt och konstruktionen innanför isoleringen göras avsevärt tätare än utanför. Lufttäthet är också 

enligt nedan viktigt för att minimera byggnadens energianvändning. 

 

För att undvika överventilation och därigenom högre uppvärmningsbehov än nödvändigt är det viktigt att 

byggnaden görs tillräckligt tät. Tätheten bör inte vara sämre än 1,0 l/s m2 och helst lägre än 0,5 l/s m2. Ett 

rimligt målvärde för den aktuella konstruktionen kan dock vara det gamla BBR-kravet 0,8 l/s m2. 

 

Byggnadens tyngd (termiska massa) ökar den totala energianvändningen något. Däremot bidrar den till att 

minska belastningen på och nödvändig storlek på markvärmelagret. D.v.s. efter varje närvarotid när 
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byggnadsstommen värmts upp genom vedeldning får man en längre avsvalningsperiod under vilken ingen 

värme behöver hämtas från markvärmelagret. 

 

Genom användning av bästa tillgängliga eleffektiva teknik på ett genomtänkt sätt krävs inga 

överdimensionerade produktions- och lagringsenheter för egenproducerad el, d.v.s. solceller, vindkraftverk 

och batterilager kan väljas relativt små och därigenom minimeras investeringskostnaden för dessa. Ur ett 

försörjningstrygghetsperspektiv förordas en mindre elgenerator med batteriladdare som drivs av en 

konventionell (Bio)Dieselmotor som en backup till sol- och vindkrafts elen. Merkostnaden för en sådan 

utrustning är mycket liten i förhållande till den extra säkerhet den skulle ge.    

 

Det bör noteras att eleffektiva fläktar och pumpar för 12 V likström kan var svåra att få tag i eller mycket 

dyrare än motsvarande som drivs av 230 V växelström. Orsaken är att dessa produkter i stor skala endast 

tillverkas för växelström. Det finns dock en del produkter framtagna för fritidshus, husvagnar, lastbilar och 

båtar. Prestanda, eleffektivitet och långtidsegenskaper hos dessa produkter bör dock kontrolleras extra noga. 

När det gäller elektronik såsom datorer etc. så är dessa vanligen utvecklade för att drivas av likström. Dock 

kan spänningen vara en annan än 12 VDC, vanligen i intervallet 9-18 VDC. Byggnadens 12 eller 24 VDC 

måste därför kompletteras med några elektroniska transformatorer för inkoppling av elektronik med olika 

behov av likspänning. 

 

 



Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

1 Konstruktion/utformning
1.1 Klimatskal

1.1.1 Ytterväggar

Antal typer av ytterväggar 1 st

Yttervägg 1 Utfackningsvägg

Uppbyggnad Liggande stockar B

U-värde 0,585 W/m²K Antagen

Då rundtimret har en diameter på ca 30 cm 

och långdraget är ca 10 cm antas 

medeltjockleken vara 20 cm. 

Värmekonduktiviteten för trä varierar väldigt 

beroende på förhållandena men ett vanligt 

värde är 0,13 W/m,K . Med inre och yttre 

övergångsmotstånd på 0,13 resp. 0,04 

m2,K/W fås U-värdet 0,585 W/m2,K.

Total area av "Yttervägg 1" 89 m² Antagen Mätt i modell

Placering av "Yttervägg 1" Runt hela huset B

Antal typer av köldbryggor i "Yttervägg 1" 0 st Antagen

De antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

1.1.2 Yttertak

Antal typer av yttertak 1 st B

Yttertak 1 Takterass

Uppbyggnad
Trä(20)/sågspån(400)/

trä(20)/takpapp mm Antagen

U-värde 0,223 W/m²K Antagen Beräknat i VIP Energy utifrån konstruktion
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Total area av "Yttertak 1" 113 m² Antagen

Beställaren värde stämmer inte eftersom han 

räknar med takutsprång. Eftersom VIP 

Energy inte kan hantera lutande tak 

approximeras taket med ett plant som har 

samma yta som det verkliga.

Placering av "Yttertak 1" Hela taket B

Antal typer av köldbryggor i "Yttertak 1" 0 st Antagen

De antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

1.1.2 Bottenplatta

Antal typer av bottenplatta 1 st

Bottenplatta 1 Markplatta

Uppbyggnad

Dräneringsgrus 

(200)/cellplast(400)/Be

tong(100) mm Antagen

U-värde 0,087 W/m²K Antagen Beräknat i VIP Energy utifrån konstruktion

Total area av "Bottenplatta 1" 80 m² B

Placering av "Bottenplatta 1" På mark B

Antal typer av köldbryggor i "Bottenplatta 1" 0 st Antagen

De antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

1.1.3 Fönster

Antal fönstertyper 2 st Antagen Uppskattat från modell

Fönster 1 Rektangelfönster

Antal fönster av typ "Fönster 1" 8 st Antagen

Alla fönster på plan 1 antas vara likadana. 

Enligt modell finns 2 på varje sida

Höjd inklusive ram 1 m B Mätt i modell

Bredd inklusive ram 0,8 m B Mätt i modell

Glasyta (exklusive ram) 0,63 m² Antagen Antaget 5 cm rambredd (karm+båge)
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

U-värde inklusive ram och båge 1 W/m²K Antagen Ett rimligt värde för 3-glasfönster

g-värde glas 0,6 Antagen Ett rimligt värde för 3-glasfönster

ST-värde glas 0,5 Antagen Ett rimligt värde för 3-glasfönster

Placering av "Fönster 1" Alla sidor plan 1

Köldbrygga F1.1

Värmegenomgångskoefficient 0 W/mK Antagen

Antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

Fönster 2 Triangelfönster

Antal fönster av typ "Fönster 2" 4 st B Är triangelformade.

Höjd inklusive ram 1,2 m B Mätt i modell

Bredd inklusive ram 2,1 m B Mätt i modell

Glasyta (exklusive ram) 1,1 m² Antaget 5 cm rambredd (karm+båge)

U-värde inklusive ram och båge 1 W/m²K Antagen Ett rimligt värde för 3-glasfönster

g-värde glas 0,6 Antagen Ett rimligt värde för 3-glasfönster

ST-värde glas 0,5 Antagen Ett rimligt värde för 3-glasfönster

Placering av "Fönster 2" På gavlarna på plan 2 B Från modell

Köldbrygga F2.1

Värmegenomgångskoefficient 0 W/mK Antagen

Antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

1.1.4 Dörrar

Antal dörrtyper 1 st

Dörr 1

Antal dörrar av typ "Dörr 1" 5 st B Från modell

Längd 0,9 m Antagen Mätt i modell

Bredd 2,2 m Antagen Mätt i modell

U-värde 1 W/m²K Antagen Ett rimligt värde för en välisolerad dörr
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Placering av "Dörrr 1"
Varje sida plan 1 samt 

balkong plan 2

1.2 Insida byggnad

1.2.1 Innerväggar

Antal typer av Innerväggar 1 st Antagen

Innervägg 1

Uppbyggnad Samma som yttervägg Antagen

U-värde W/m²K Ej relevant

Placering av "Innervägg 1" Inomhus

Antal typer av köldbryggor i "Innervägg 1" 0 st Antagen

Antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

1.2.2 Mellanbjälklag

Antal typer av mellanbjälklag 1 st Antagen

Mellanbjälklag 1

Uppbyggnad
Trä(20)/Sågspån(60)/tr

ä(20) mm Antagen

U-värde W/m²K Ej relevant

Total area av "Mellanbjälklag 1" 50 m² Antagen Uppskattat från modell

Placering av "Mellanbjälklag 1" Mellan plan 1 och 2 B Från modell

Antal typer av köldbryggor i "Mellanbjälklag 1" 0 st Antagen

Antas ingå i osäkerhetsfaktorn kring 

isoleringsgrad av klimatskalet

1.2.3 Plan

Antal plan 2 st B Från modell

Plan 1
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Area A(temp) 80 m² B Mätt i modell

Höjd mellan bjälklag 2,4 m B

Plan 2

Area A(temp) 80 m² B

Är delvis som entresol med det påverkar inte 

Atemp

Höjd mellan bjälklag 4 m Antagen

Snedtak med höjd upp till nocken 4 m. VIP 

Energy kan inte modellera sneda tak så det 

approximeras med ett rakt tak som har 

samma area.

2 System
2.1 Ventilation

2.1.1 Allmänt

Beskrivning system Mekanisk frånluft Antagen Troligaste lösningen

CAV eller VAV VAV Antagen

2.1.2 Fläktar

2.1.2 är till för att beräkna elförbrukning i 

fläktar och tas inte med i dessa beräkninar 

som fokuserar på uppvärmningsbehov.

Antal fläktar st

Fläkt 1

Placering

SFP-tal kW/m³,s

Fläktmotorns effekt W

Tryckhöjning över fläkt Pa

Luftflöde genom fläkt m³/s

Fläktens verkningsgrad %
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Elförbrukning kWh/år

2.2 Uppvärmning

2.2.1 Allmänt

Antal värmekällor 1 st Antagen Den lösning som diskuterats.

Värmekälla 1 Vattenmantlad spis

Typ av värmekälla Vedeldad spis Antagen Den lösning som diskuterats.

Verkningsgrad värmekälla 100 % Antagen

Effekt värmelälla oändlig W Antagen

Antagen för att se hur energiförbrukningen 

påverkas vid olika lösningar. Annars kanske 

bara komforten sänks.

2.2.2 Radiatorer

Antal typer av radiatorer 0 st Antagen

Radiator 1

Effekt för enskild radiator W

Verkningsgrad distrubition %

Verkningsgrad reglering %

2.2.3 Golvvärme

Antal typer av golvvärme 0 st Antagen

2.3 Tappvarmvatten

2.3.1 Allmänt

2.3 är till för att beräkna 

tappvarmvattenförbrukningen och tas inte 

med i dessa beräkningar som fokuserar på 

uppvärmningsbehov.

Antal värmekällor st
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Värmekälla 1

Typ av värmekälla

Verkningsgrad värmekälla %

Verkningsgrad distrubition %

2.3.2 Pumpar

2.3.2 är till för att beräkna elförbrukning i 

pumpar och tas inte med i dessa beräkningar 

som fokuserar på uppvärmningsbehov.

Antal typer av pumpar st

Pump 1

Effekt W

Verkningsgrad %

2.4 Belysning

2.4.1 Ytterbelysning

2.4 är till för att beräkna elförbrukning för 

belysning och tas inte med i dessa 

beräkningar som fokuserar på 

uppvärmningsbehov.

Antal typer av belysningarmaturer utomhus st

Ytterarmatur 1

Verkningsgrad armatur %

Antal typer av ljuskällor i "Ytterarmatur 1" st

Ljuskälla Y1.1

Antal armaturer typ "Ytterarmatur 1" som 

bestyckas med Ljuskälla A1.1

Effekt W

Verkningsgrad W/lumen
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

2.4.2 Inomhusbelysning

Antal typer av belysningarmaturer inomhus st

Innearmatur 1

Verkningsgrad armatur %

Antal typer av ljuskällor i "Innearmatur 1" st

Ljuskälla I1.1

Antal armaturer typ "Innearmatur 1" som 

bestyckas med Ljuskälla A1.1

Effekt W

Verkningsgrad W/lumen

2.5 Utrustning

2.5.1 Hissar

2.5 är till för att beräkna elförbrukning i 

utrustning och tas inte med i dessa 

beräkningar som fokuserar på 

uppvärmningsbehov.

Total energiförbrukning för alla hissar kWh/år

3 Zonindelning
3.1 Allmänt

3.1.1 Uppdelning zoner

Antal typer av zoner 1 st

Zon 1

Beskrivning av zon

Area av "Zon 1" 160 m²

Antal delzoner 1 st
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

3.1.2 Zon 1

Antal uppvärmningssystem 1 st

Typ/typer av uppvärmningssystem Vattenmantlad spis

Antal driftfall 3 st

Driftfall Z1.1

Tid då "Driftfall Z1.1" är aktivt
varje onsdag (24 h) 

maj-okt B

Lägsta tillåtna inomhustemperatur (luft) 21 °C

Önskvärd inomhustemperatur (luft) 21 °C

Högsta tillåtna inomhustemperatur 99 °C

Temperatur på inkommande luft utetemperatur °C

Ventilationsflöde 0,35 l/sm²(Atemp)

Infiltration (luftläckage) 1 l/sm²(Aom)

Vädring 0 l/sm²(Atemp)

Antar att det bara kommer att vädras då det 

är för varmt inomhus vilket inte ökar 

uppvärmningsbehovet.

Värmetillskott från personer 4 W/m² 100 W/pers (6 pers) fördelat på Atemp

Värmetillskott från belysning 0 W/m²

Eftersom de ska vara extremt energieffektiva 

antas värmeavgivningen vara försumbar.

Värmetillskott från maskiner och apparater 5 W/m²

Driftfall Z1.2

Tid då "Driftfall Z1.2" är aktivt

varje måndag (24 h) 

och halva fredag (12 

h) aug-juni B

Lägsta tillåtna inomhustemperatur (luft) 21 °C

Önskvärd inomhustemperatur (luft) 21 °C

Högsta tillåtna inomhustemperatur 99 °C

Temperatur på inkommande luft utetemperatur °C

Ventilationsflöde 0,35 l/sm²(Atemp)
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Infiltration (luftläckage) 1 l/sm²(Aom)

Vädring 0 l/sm²(Atemp)

Antar att det bara kommer att vädras då det 

är för varmt inomhus vilket inte ökar 

uppvärmningsbehovet.

Värmetillskott från personer 8 W/m² 100 W/pers (12 pers) fördelat på Atemp

Värmetillskott från belysning 0 W/m²

Eftersom de ska vara extremt energieffektiva 

antas värmeavgivningen vara försumbar.

Värmetillskott från maskiner och apparater 5 W/m²

Driftfall Z1.3

Tid då "Driftfall Z1.3" är aktivt Då övriga ej är i drift B

Lägsta tillåtna inomhustemperatur (luft) 5 °C

Önskvärd inomhustemperatur (luft) 5 °C

Högsta tillåtna inomhustemperatur 99 °C

Temperatur på inkommande luft utetemperatur °C

Ventilationsflöde 0 l/sm²(Atemp)

Infiltration (luftläckage) 1 oms/h

Vädring 0 l/sm²(Atemp)

Värmetillskott från personer 0 W/m²

Värmetillskott från belysning 0 W/m²

Värmetillskott från maskiner och apparater 0 W/m²

4 Yttre förutsättningar
4.1 Allmänt

4.1.1 Omgivande bebyggelse

Placering av byggnader som skuggar eller på 

annat sätt påverkar byggnaden
Saknas byggnader 

och skog runt om. Antagen

Antagandet rörande skogen stämmer om den 

fälls inför bygget.
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Bilaga 1, Indata för referenshuset
Projektnummer PX06902

Datum 2010-12-16

Värde Enhet Filnamn underlag

Data 

erhållen 

från Kommentar

Horisontvinkel 0 DEG Antagen

Gäller alla 8 sektorerna runt byggnaden. Om 

skogen runt byggnaden fälls saknas 

skuggande omgivning.

Vindutsatthett runt byggnaderna 95 % Antagen

Gäller alla 8 sektorerna runt byggnaden. Om 

skogen runt byggnaden fälls så blir den 

vindutsatt.

Solreflektion från mark 20 % Antagen Mörk mark kring byggnaden.

4.1.2 Klimat

Klimatdata som används för byggnaden Växjö Antagen

Har troligen liknande klimat som i Svenljunga 

då båda har inlandsklimat och ligger på 

nästan samma latitud.
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högskolor och bland våra cirka 9000 kunder finns allt från nytänkande småföretag till 

internationella koncerner. 
 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 9000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


