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Climate change is the modern society’s common issue. The developed countries are
consuming more than what is sustainable, and the climate change due to the use of
fossil fuels can be seen clearly. EU has specified goals, in order to stop further
damage, which demand that every member state have to reduce its energy
consumption by 20 % before 2020 and 50 % before 2050, relative to 1995.
The Swedish government uses a number of instruments to encourage reduction in the
usage of energy, but every individual has to contribute to reach the goals.
With increasing energy price the cost of living is going up. A lot of people are looking
for ways to save energy and not be affected as much by the increasing price.
Investments for insulation, replacement of windows and replacing old heating system
for a new efficient heat pump is getting more and more common.
This thesis is about investigating the possibilities in becoming independent from buying
energy for households. The thesis describes ways to use and store the abundant solar
energy in the summer and transfer it to the winter.
By building a neighborhood with five so called passive houses and having common
installations, some costs of the expensive investment can be divided on more than
one user. Then if the price of energy keeps on rising, it is possible to get a lower living
cost compared to conventional housing developed according to the Swedish BBR
demands. This system will become even more profitable when the skills and
technology is perfected.
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SAMMANFATTNING
Klimatfrågan är det moderna samhällets gemensamma problem. Västvärden
konsumerar mer än vad som är hållbart och klimatpåverkan av fossila bränslen syns
allt tydligare. För att förhindra denna utveckling har EU satt upp som mål att varje
medlemsland ska minska sin energianvändning med 20 % till 2020 och 50 % till
2050 relativt 1995.
Den svenska staten använder styrmedel för att uppmuntra till minskad
energianvändning men varje enskild individ måste bidra för att målen ska uppnås.
Med ökade energipriser blir kostnaderna för energiförsörjningen i ett hushåll allt
dyrare. Många letar efter hur det är möjligt att påverkas mindre av ökande priser.
Investeringar för isolering, fönsterbyten och byte till mindre energislukande
uppvärmningssystem blir allt vanligare.
Detta examensarbete går ut på att se vilka möjligheter det finns för att bli helt
oberoende av köpt energi. Det fundamentala för att nå det läget är att man vill
utnyttja överflödet av energi under sommarperioden och överföra det till
vinterperioden. Rapporten är enbart en analys och ingen projektering. Dem förslag på
utformningar av installationer och övrigt i rapporten är inlagda för att ge en mer
konkret bild av arbetets frågeställningar och dess lösningar.
Genom att ett område om fem passivhus använder gemensamma installationer
och slår ut de dyra investeringskostnaderna på flera brukare är det möjligt, om
energipriset fortsätter stiga, att få en lägre månadskostnad jämfört med villor som
endast klarar energikraven enligt BBR 19. Lösningen kommer även att bli mer
lönsam då tekniken ständigt utvecklas.
Syftet med examensarbetet är att se vilka möjligheter det finns för att göra ett
villaområde på fem stycken villor oberoende av köpt energi för uppvärmning,
varmvatten, fastighetsel och hushållsel.
De försörjningslösningar av energi som rapporten har analyserat är solfångare
och
småskaligt
vindkraftverk
inom
ramarna
för
mikroproduktion.
Mikroproduktionens system är utvecklat för att kunna ge en möjlighet till
privatpersoner att spara in kostnader för elektricitet och även kunna tjäna en del
pengar på det.
Kostnaderna vid många poster är enbart uppskattade men alltid med en marginal
som hämmar arbetets försöksalternativ, som är i avsnitt 4.3 Kostnadsberäkningar
kallat ”självförsörjande.”
Resultatet har ett positivt utslag och nära kunna konkurera dagens lösningar av
äldre energikällor. Kostnadsberäkningarna har även visat att det självförsörjande
huset kan vara mer kostnadseffektivt än samma passivhus men istället installerat med
konventionell bergvärme.
I den avslutande delen ges förslag på fortsatta studier inom ramarna för detta
område, där de analytiska glasögonen har lyfts upp högt från skrivbordet.

Nyckelord: Examensarbete, passivhus, nollenergi, självförsörjande
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NOMENKLATUR
BBR

Boverkets Byggregler. Innehåller krav och råd gällande
bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller,
säkerhet och energihushållning.

Payback-tid

Återbetalningstid på investering

A –temp

Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att
värmas till mer än 10C begränsade av klimatskärmens
insida (m2). Garage medräknas inte i denna term.

FTX

Mekanisk
frånvärmeåtervinning

Verkningsgrad

Hur stor del av det totala som kan utnyttjas

Värmebärare

Ofta luft eller en vätska som har till syfte att transportera
värme

Ackumulatortank

En tank där värme lagras för senare användning

Värmeväxlare

Ett aggregat som överför värme från en värmebärare till en
annan

Annullering

Nollställning och kontroll av certifikat, utförs årligen

Spotpriser

Pris som regleras timme för timme baserat på tillgång och
efterfrågan särskilt el

Återtemperatur

Temperaturen efter att energi har lämnats

Fastighetsel

Den el som används till byggnadens drift t.ex. gemensam
belysning, pumpar, fläktar och hissar.

Hushållsel

Den el som används i lägenheten för hushållsändamål t.ex.
spis, kyl, frys, hushållsmaskiner, belysning och TV.

Stroboskopeffekt

Effekt som uppstår när bladen på vindkraftverket
momentant blockerar solen och ett blinkande ljus uppstår

Transmission

Förluster
genom
klimatskalat
på
grund
temperaturdifferens
Hur stor andel som kan täckas av en viss resurs

Täckningsgrad
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1.

INLEDNING

1.1.

Bakgrund

Passiva hus blir allt vanligare på den svenska marknaden. Hus som behöver mindre
och mindre energi är lockande för den boende.
Till år 2020 har Sverige satt upp som mål att energibehovet ska ha minskat med
20% i förhållande till behovet 1995. Till 2050 ska minskningen vara ännu kraftigare
med 50% jämfört med 1995. För ett enskilt hushåll blir det sällan ekonomiskt
hållbart att installera exempelvis solceller då investeringen är för hög och paybacktiden samtidigt alldeles för lång. I storskaliga projekt blir det oftast dock mer lönsamt
då kostnaden slås ut på flera brukare. Man kan göra de mest kostnadseffektiva
insatserna i hushållet genom att minska behovet av köpt energi.

1.2.

Frågeställning

Examensarbetet är baserad kring följande frågeställningar




1.3.

Underlättar gemensamma investeringar till att en grupp passivhus kan bli
självförsörjande?
Vilka lösningar är bäst lämpade för att täcka energibehovet?
Är det ekonomsikt hållbart?

Syfte och mål

Syftet är att sammanfoga klimatsmarta lösningar till ett gemensamt system
samt göra en utredning kring vilka olika lösningar som finns på marknaden
idag. Projektet syftar också till att analysera ämnet inte bara ur en hållbar
miljösynpunkt, utan även analysera dess ekonomiska hållbarhet.
Huvudmålet är att hitta en lösning på hur framtidens villaområden kan drivas
med minimalt behov av att köpa el från det regionala elnätet. Hur varje hushåll
individuellt kan bidra till en hållbar utveckling.

1.4.







Avgränsning
Denna rapport innefattas inte av ny forskning utan inriktar sig på att
sammanställa vad som är möjligt på marknaden idag.
Rapporten har behandlat ekonomin kring projektet för att se om det är
genomförbart.
Rapporten gick inte in på detalj för varje enskild lösning och dess
kostnadsberäkning. Data hämtas från tillverkare och leverantörer, och
ett fåtal energiberäkningar har utförts på egen hand.
Området antogs utformningen av en ekonomisk samfällighet.
Nettodebitering av el antas i kostnadsberäkningarna tillämpas då det
inom snar framtid lär implementeras i Sverige.
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2.

TEORI

2.1.

Passivhus

Passivhus är en utveckling av lågenergihus och superisolerade hus.
Byggnaden är konstruerad för att minimera klimatskalets trasmissionsförluster
(dörrar, fönster, väggar, golv och tak) och ventilationsförluster minskas. För en god
inomhusmiljö är det viktigt med god ventilation och att den i sin tur har en bra
värmeåtervinning för att minimera energianvändningen. Se figur 2.1.

Figur 2.1 Passivhusets princip (ecohus.net)
Tyskland räknas som grundare av tekniken och 1991 startades det första
projektet runt passivhus i Darmstadt. 2009 fanns det 10 000 passivhus i Tyskland
vilket är ungefär tio gånger fler än vad som var byggt i Sverige vid samma tidpunkt.
Sveriges första passivhus byggdes 2001, drygt tio år efter att tyskarna satte igång
med deras första projekt.
NCC har i Beckomberga utanför Stockholm byggt ett antal passivhus och har
fått Sveriges första certifikat för passivhus. Detta certifikat ges ut av FEBY (Forum
för Energieffektiva Byggnader) (FEBY, 2007), som garanterar att passivhusen klarar
ställda krav genom stickprov och intyg.
År 2010 lanserades det första passivhuset som projekterats och certifierats enligt
de svenska kriterierna för vad man i Sverige kallar ett passivhus. Varför Sverige inte
har samma kriterier som Tyskland beror på många aspekter. En viktig aspekt som
skiljer sig är exempelvis klimatet.
Tekniken till ett passivhus är ingen nyhet men har fortfarande svårt slå sig in på
den svenska marknaden. Många blir skrämda av den högre produktionskostnaden
utan att se den långsiktiga effekten av passivhus. Ett något dyrare hus kan ge en
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högre lånekostnad, medan ett vanligt hus ger en högre driftkostnad. Däremot kan det
vara så att över en så kort tid som fem år ger den högre investeringen en lönsammare
avkastning.
Ett passivhus ställer högre krav på standarden för utförandet av huset då tätheten
är väldigt viktig. Huset får inte ha ett större luftläckage än 0,6 l/s, m2 A-temp vid
tryckskillnad. Det är oftast den enskilt största skillnaden i kostnaden mellan
vanliga hus och passivhus, men den större mängden material höjer priset endast
några få procent.
Förutom den högre standarden på klimatskalet, som ger stora besparingar på
energibehovet, är ventilationssystemet en viktig del i ett passivhus. Man använder sig
av ett så kallat FTX-system. Systemet tar tillvara på den redan uppvärmda luften i
huset och överför värmeenergin i frånluften till utomhusluften på väg in. En modern
FTX-ventilation har en verkningsgrad på upp till 90%. Det vill säga den återvinner
upp till 90% av frånluftens energi.
Tanken med dessa innovationer är att minimera förluster och ta vara på all
”gratis” värme som finns i en bostad. Denna värme kallas även ofrivillig
uppvärmning och kan ske genom människor som vistas i bostaden, solinstrålning
samt maskiner som spis, tvättmaskiner och elektroniska armaturer. Ett problem med
solinstrålning under sommarmånaderna är att det kan uppstå övervärmning en solig
dag. Ett enkelt och effektivt sätt att lösa detta problem är skärmar över fönster som
skyddar mot den högt stående solen. Under vintern när vi behöver solvärme står
solen så lågt att skärmen inte skuggar.
Direktverkande el används vanligen för att tillgodose det låga
uppvärmningsbehovet. Här ska dock uppmärksammas att brukandet av
direktverkande el inte är en del av den positiva miljönytta som passivhus så starkt är
kopplat till. Valet av el i ett uppvärmningssystem kan ofta till och med försämra de
övriga positiva effekter passivhus har.

2.2.

Solenergi

2.2.1. Allmänt
Solen är drivkraften för vår planet, den förser oss med energi som omvandlas till
värme och rörelse. Solen räknas som en outtömlig energikälla och jorden träffas av
mer än 15 000 gånger mer energi än vad vi använder idag (Vattenfall, 2012). I
Sverige är den årliga solinstrålningen upp mot 1100 kWh/m2. Viljan att ta tillvara på
denna energi ökar stadigt och nya och effektivare lösningar forskas fram.
Man kan omvandla solens energi på två olika sätt, värme eller el. Solfångare
omvandlar energin till värme och kan uppnå en verkningsgrad uppemot 84%.
Solceller omvandlar energin direkt till el, vilket är en högvärdig och eftertraktad
energiform. Marknadens bästa solceller kan ha en verkningsgrad på 15%, vilket är
betydligt lägre än solfångare
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2.2.2. Solfångare
Utvecklingen av den svenska solvärmetekniken började i samband med oljekriserna
under 1970-talet. Storskaliga solvärmeanläggningar byggdes under 1980-talet och
ligger till grund för största anläggningarna i världen.
Idag finns det cirka 15 000 solvärmesystem i Sverige och det installeras idag
drygt 2 000 system per år. (Svensk solenergi, 2012)
Solfångare tar vara på solens energi och omvandlar den till värme. En
värmebärare, ofta vatten- och glykolblandning, värms upp i kopparrör av solens
energi. Solvärmesystemet är enkelt uppbyggt med få rörliga delar. Solfångarnas
uppfångade värme transporteras via rör med hjälp av en pump. En reglercentral
jämför temperaturen i ackumulatortanken och reglerar flödet ut till solfångaren så att
rätt temperatur skickas till tanken, systemet kan även helt stängas av så solfångarna
inte kan producera en högre temperatur än den i tanken. Ett expansionskärl hanterar
volymökningar när temperaturen ökar i systemet. I systemet finns det även en
säkerhetsventil, reningsfilter och backventil. Backventilen hindrar systemet från att
flöda i fel riktning.
Solfångare är driftsäkra och kräver minimalt med underhåll och har en livslängd
uppemot 30 år. (Energimyndigheten: A, 2009)
Det finns två huvudgrenar av solfångare, plana solfångare och
vakuumsolfångare.

2.2.3. Plana
Utgörs ofta av en aluminiumram som håller samman absorbatorytan som består
av kopparrör med värmebärare, täckt av en genomskinlig glasskiva. Bakom ligger ett
isoleringsskikt för att förhindra transmissionsförluster, se figur 2.2. Den kalla
värmebäraren värms gradvis upp allt efter som den flödar genom solfångaren. Oftast
sitter ett antal solfångare seriekopplade för att höja temperaturen. Denna form av
solfångare är ett billigare alternativ och är enkelt att installera som även kan
integreras i takbeklädnaden. Plana solfångare är väldigt effektiva under
sommarmånaderna och kan nå en verkningsgrad uppemot 82% vid normal drift.
Under vinterperioden när det är minusgrader eller ligger ett snötäcke är systemet
däremot verkningslöst.
Vid läckage eller andra fel måste hela systemet stängas av och tömmas vilket
kan vara kostsamt och bidra till längre driftstopp.

Figur 2.2 Plana solfångare. (ekologiskabyggvaruhuset.se)
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2.2.4. Vakuum
Vakuumsolfångare är uppbyggda med två kopparrör innehållandes värmebärare.
Rören omsluts i sin tur av ett glasrör med vakuum, se figur 2.3. Det övre kopparröret
värms upp av solens energi och kopparrörets vätska som förångas vid upphettning,
stiger och kondenserar högst upp mot en värmeväxlare, varvid vätskan rinner tillbaka
ner i botten av kretsen. Kretsloppet är slutet och vätskan kan åter förgasas, stiga och
kondensera. Vakuumet runt kopparröret fungerar som en termos och förhindrar
transmissionsförluster. På grund av rörens cylinderform reflekteras väldigt lite av
solens strålar och solfångaren kan få en hög verkningsgrad även när solen faller in
från sidan. I och med vakuumkonstruktionen kan solfångaren även fungera vintertid
och när solen är delvis skymd. Installationer av detta slag kräver en minimum lutning
på 30 (Aquasol, 2012).
Till skillnad mot plana solfångare är varje vakuumrör ett enskilt system som enkelt
kan bytas ut om den skulle gå sönder. Bytet går på några minuter och långa
driftstopp kan förhindras.
Svesol, som är tillverkare av båda plana- och vakuumsolfångare, anser följande
om de olika alternativen på sin hemsida (Svesol: A, 2012):
”Att vakuumrör är bättre isolerade är inte alltid en fördel. Solfångarna bör placeras
skyddade från snö och kondens/frost, annars riskerar vakuumrören att förbli
snöiga/frostiga vid dessa väderlekar. En plan solfångare blir ganska snabbt fri från
frost och mindre mängder snö när solen lyser (även beroende på lutning). En
solfångare med snö eller mycket frost på ger ingen värme även om solen
lyser, isoleringen kan alltså få motsatt effekt. Slutsats är att vi inte vill ha
vakuumrören på taket där de är utsatta för mycket snö och frost”

Figur 2.3 Vakuumsolfångare princip. (eurosunpro.com)
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2.2.5. Solceller
Solceller användes till satelliter så tidigt som 1950-talet. Utvecklingen ledde till att
kostnaderna minskade och under 1960 – 1970 blev solceller även konkurrenskraftigt
på jorden. Till en början användes solceller endast då avståndet till elnätet var för
långt. Under energikrisen i början av 1970-talet satsade många länder på
utvecklingen av billigare och effektivare solceller.
Världsledande på solel är USA, Tyskland och Japan. I Sverige ökade
produktionen avsevärt vid införandet av statligt stöd som varade mellan 2009 – 2011.
(Energimyndigheten: B, 2006)
Solceller absorberar solljus och omvandlar energin till elektricitet. När cellen
träffas av solljus uppstår en elektrisk spänning mellan kiselplattans framsida och
baksida. Spänningen som skapas driver elektronerna från solcellens framsida via ett
metalliskt nät till cellens baksida som helt täckt av ett ledande metallskikt och en
ström uppstår. Strömmen tas från cellen med ledningar anslutna på cellens fram- och
baksida, se figur 2.4. Under denna process uppstår inget ljud och inte heller något
material förbrukas.

Figur 2.4 Så fungerar en solcell
En solcell är vanligen ca 1 dm2 stor och ger en spänning på 0,5 V. (Sidén, 2009).
För att skapa en högre spänning seriekopplar man ett antal solceller. Vanligen
sammankopplas 33 – 36 celler vilket skapar 12 V. Kiselplattorna är känsliga och
behöver skyddas mot vind, fukt och annan skada. Plattorna skyddas därför av en
stark glasskiva och en aluminiumform som även leder bort oönskad värme.
Verkningsgraden för solceller är relativt låg i jämförelse med solfångare. En
skivbaserad kiselcell har vanligen en verkningsgrad på 12-15%. Detta beror på att
solceller endast är effektiva vid ett specifikt spann av solljusets våglängd (Roos, A.
2012).
De vanligaste solcellsmodulerna har en verkningsgrad på ca 13%, vilket innebär
att bara 13% av solens energi omvandlas till elektricitet. En solig dag är effekten i
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solljuset ca 1000 W/m2. En kvadratmeter solcell skulle då producera 130 W el. vilket
i sin tur skulle betyda att knappt 8 m2 skulle behövas för 1 kW el.
(Energimyndigheten: C, 2009)
Solcellmodulen placeras med 45 lutning och är riktad åt söder för att få en
optimal produktion över ett år. Avvikelser från detta kommer resultera i lägre effekt
och verkningsgrad. En helt plant placerad solfångare får 90% av maximala
verkningsgraden.
I Sverige ligger den årliga elproduktionen från en solcellsanläggning på mellan
800 och 900 kWh per installerad kW om solcellsmodulen monteras på ett tak som
lutar mot söder. Solceller på en vertikal söderfasad ger ca 600–700 kWh per
installerad kW och år.
Priset har sjunkit då efterfrågan har ökat under de senaste åren. Det statliga
stödet för solceller gav även ökat intresse. Staten betalade upp emot 60% av
investeringskostnaden till ett maxvärde om två miljoner kronor per byggnad eller
fastighet (Energimyndigheten: D, 2012). Totalt avsattes nästan 100 miljoner per år
under tiden denna förordning var gällande mellan 1 juli 2009 – 31 december 2011.
Målet var att elproduktionen från solceller i Sverige skulle öka med 2,5 GWh under
stödperioden. En utvärdering är ej tillgänglig i april 2012.
Ett solcellsystem kostar idag mellan 40 000 – 150 000 kr/kW. Som standard kan
man räkna med 50 000 kr per kW för ett standarsystem. Den förväntade livslängden
för en solcellsmodul är 25 år. (Energimyndigheten: C, 2009)
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2.3.

Vindenergi

2.3.1. Allmänt
Vindkraftverk använder rörelseenergin i vinden som energikälla. Nyttjandet av
den källan har pågått väldigt länge. De gamla egyptierna använde sig av vindsegel
till sina båtar redan för ca 6 000 år sedan. Den äldsta dokumenterade väderkvarnen
har man spårat tillbaka till knappt år 1 000 e.Kr. i Persien. På 1300-talet ökade
beståndet av väderkvarnar i Europa och blev en självklar innovation vid förädling av
spannmål, men de användes även i stor utsträckning till att pumpa vatten (Wizelius,
T. 2002).
I Figur 2.5 ser vi en fyrvingad väderkvarn med roterbart tak för att följa vindens
riktningsändringar.

Figur 2.5 Fyrvingad väderkvarn från England tidigt 1800-tal, (vindkraft.info.se)
Intresset för vindkraft tog fart i Sverige i mitten av 1970-talet då oljekrisen hade
varit ett faktum ett par år. Samhället drog sig åt att finna andra, men framför allt
förnyelsebara, energikällor. Efter debatten sedan dess har både tekniken och åsikter
om det utvecklats. Vindkraftverk väcker många känslor när ämnet tas upp i en vanlig
diskussion. I en enskild debatt som i en större vaknar känslor till liv vid t.ex.
diskussion om eventuella uppföranden av kommersiell vindkraft. På blott första
dagen av projekttiden så fanns det att läsa i Uppsala Nya Tidning en insändare där
skribenten var väldigt negativ mot de planer Uppsala kommun hade för en
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vindkraftpark öster om Uppsala (UNT, 2012). Är man emot vindkraften finns det
många sätt och delar av processen man kan klaga över och i det här fallet hade
skribenten valt att inrikta sig på förstörandet av de närboendes landsbygd. Det har
även förekommit påståenden från intresseorganisationer att vindkraftverken i Sverige
är född från en slags klimatkonspiration, då klimatfrågan bygger på lösa
argumentstenar, (SVT, 2012).
Vindkraften är idag som kommersiell verksamhet relativt väl utbredd om man
ser till Sverige och dess storlek och topografi. Vindkraft i liten skala, så kallad
mikroproduktion, har även tagit fart.

2.3.2. Elgeneratorns verkan
Den klassiska utformningen för ett vindkraftverk är av generator med horisontell
axel, s.k. horisontalaxlade vindkraftverk uppsatt på ett torn. Ett antal vingar bildar en
rotor, vilka är anslutna på generatorns axel. Vindens rörelseenergi får rotorbladen att
vrida på axeln som via en växellåda ökar varvtalen inne i generatorhuset, vilket ger
en mer effektiv alstring av el. Elen leds ned genom kabel i tornet till elnätet och kan
sedan förse elkonsumenter som är anslutna till elnätet. Ju högre upp en generator
placeras, alltså ju högre torn, desto mer energiutbyte kan man erhålla.
Det finns även vertikalaxlade vindkraftverk idag, se figur 2.6. Dessa existerar
ännu bara i mindre storlek än de stora, kommersiella horisontalaxlade
vindkraftverken. Fördelarna med en sådan utformning är att man tar bort behovet av
att kunna vrida maskinhuset och rotorn efter vindriktningen som är viktigare ju
mindre vindkraftverket är. Alltså kan vertikalaxlade vindkraftverk komma att få en
bredare etablering på morgondagens marknad allteftersom utvecklingen går framåt
inom den befintliga forskningen som pågår på området.

Figur 2.6 Två utföranden för vindkraftverk. (vindlov.se)
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2.3.3. Mikroproduktion av el
Mikroproduktion av el är en anläggning som producerar el och definieras av
gränserna för huvudsäkring på högst 63 A och inmatningseffekt på 43,5 kW.
Produktion av denna omfattning är i princip alltid i form av förnyelsebara
energikällor. En satsning på mikroproduktion för ett hushåll innebär som en direkt
effekt att inköpet av el kan minskas. Reduceringen av köpt el står i direkt proportion
till produktionen. Men det kan medföra så mycket mer att införa elproduktion i sitt
hushåll eller i sin verksamhet. ”Råvaran” är gratis, då den som oftast är i form av sol
och vind, samt att man kan sälja ut överskottet av el till en elhandlare. Tanken är att
detta överskott skall kunna kvittas mot din totala elförbrukning genom en så kallad
nettodebitering (Vattenfall, 2012). Det finns även möjlighet vid produktion av
förnyelsebar elenergi att bli certifierad för elcertifikat. I det systemet kan producenter
erhålla ett certifikat av staten, som i ett senare skede exempelvis eldistributörer är
intresserade av att köpa.

2.3.4. Nettodebitering
I dagsläget är det ej tillåtet att kvitta egenförsörjd el till en elhandlare mot den köpta
från den samme.
Exempel: En lantbrukare med ett vindkraftverk lyckas under en månad producera ett
överskott av egen el från vissa dagar. Den mängden har matats in på nätet, vilken
uppmäts till 800 kWh. Totalt förbrukade lantbrukaren enligt sin elmätare (den enda
han använder) på sin gård 2 700 kWh. Med nettodebitering skulle det kunna innebära
att uttaget räknas som 1 900 kWh.
Men det får man ej göra enligt ellagen. Frågan har utvärderats av
Näringsdepartementet och samtliga riksdagspartier är i princip helt överens på hur
systemet ska införas. Skatteverket har på uppdrag av Finansdepartementet också
utrett ärendet från sin synvinkel och är positiva till systemet. Allt talar för att inom
ett år har det tagits i bruk även i Sverige vilket har tillämpats i många andra EUländer samt i USA (maj 2012).

2.3.5. Elcertifikat
Av figur 2.7 får vi en beskrivning av systemet kring elcertifikat som idag är i bruk i
Sverige och i Norge. Svenska elproducenter av förnyelsebar energi får ett
elektroniskt elcertifikat för varje producerad megawattimme (MWh) av svenska
staten. På en öppen marknad kan producenten sälja sitt certifikat och därmed erhålla
en extra intäkt utöver sin sålda el. De som är köpare på denna marknad är till största
del elleverantörer. De måste för varje år köpa in en viss mängd, s.k. kvot, certifikat
som står i proportion till deras eldistribution för att sedan redovisa till staten. 2012 är
kvoten satt till 17,9% och 2013 är den 13,5% av eldistribution. Vid avstämning av
alla kvotpliktiga lämnas motsvarande antal certifikat in till staten. Detta kallas
annullering och utförs av Energimyndigheten i slutet av mars varje år.
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Figur
2.7
Elcertifikatsystemet
(Energimyndingheterna.se)

beskrivet
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På den öppna marknaden april 2012 ligger riktpriset på runt 157 SEK för
transaktion vid 2013 års annullering. Spotpriset ligger samma tidpunkt på 146 SEK.
Man kan se prisutvecklingen de senaste åren i figur 7 och konstatera att vid juni 2008
uppgick spotpriset till 367 SEK vilket är det högsta hittills (Svensk Kraftmäkling,
2012). Se figur 2.8.
Ansökan om att bli godkänd för att få elcertifikat görs hos Energimyndigheten.
Administrering av systemet sköts av Svenska kraftnät.

Figur 2.8 Prisutvecklingen för elcertifikat de senaste sex åren

2.4.

Säsongslagring

2.4.1. Allmänt
Solfångare tar vara på solens energi och omvandlar den till värmeenergi som
transporteras via en värmebärande vätska till ett säsongslager. Därifrån kan energi
hämtas vid behov. Genom att lagra sommarvärmen kan kostnaden för
uppvärmningen vintertid minskas.
Ett av Sveriges största säsongslagringsprojekt byggdes på 1980-talet och ligger i
Lyckebo norr om Uppsala. Där vattenfylldes ett bergrum på 100 000 m3 med värme
från ett 4 200 m2 stort fält med solfångare. Projektet skulle värma 500 bostäder och
hade en kapacitet på ca 5 500 MWh/år.
Det finns ett antal andra olika typer av säsongslager; tankar, bergslager, lerlager
och grundvattenlager. De olika alternativen har olika fördelar och nackdelar.
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2.4.2. Bergslager
Berglager är en form av bergvärme där man istället för att bara pumpa upp värme
från berggrunden under vinterhalvåret så tillförs energi som solfångare samlar under
sommarperioden. Berggrunden blir varmare med tiden och mer energi kan pumpas
upp. Se Figur 2.9 för princip.
Fördelarna är att bergslager är ett beprövat system som har använts under en
lägre tid.
Även om en värmepump kan ge en bra effekt använder den dock el för
produktionen av värme vilket är något man vill undvika. Platser där bergslager kan
användas är även begränsad.

Figur 2.9 Exempel på utformning bergslager (Fryklund 2010)

2.4.3. Grundvattenlager
Ett liknande system är grundvattenlager, de olika systemen är en följd av de rådande
geologiska parametrarna. Värme pumpas ner i grundvattnet för att höja dess
grundtemperatur. Värmen hämtas senare upp under vintermånaderna och via en
värmepump tillför värme i huset. Se Figur 2.10 för princip.
Fördelarna är att det är billigare att borra och gräva när det inte finns berggrund.
Nackdelen är att vid för snabbt strömmande vatten transporteras värmen bort från
lagringsplatsen och ersätts av normaltemperat grundvatten.

Figur 2.10 Exempel på utformning grundvattenlager (Fryklund 2010)

2.4.4. Tanklager
Består ofta av en nedgrävd betongcylinder som är högre än den är bred för att skapa
en skiktning i vattnet. Då fördelas den varmaste vätskan till toppen av tanken och den
kallaste till botten. Den varma vätskan pumpas in i överkant av tanken för att inte
blanda runt och förstöra skiktningen. Samtidigt pumpas vätska från den lägre kallare
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delen upp till solfångarna där den värms upp. Den ackumulerade värmen pumpas
från det övre varma skiktet in i byggnaden där den värmeväxlas till den efterfrågade
temperaturen. Returen förs tillbaka till en kallare del av tanken för att inte blandas
med det varma vattnet vid toppen. För att solfångarna ska fungera optimalt krävs att
de ger får in en låg temperatur och ut en hög. Ett optimalt system skulle känna av
vilken temperatur som fås från solfångarna för att sedan lagra värmen på rätt plats i
tanken. Liknande skulle återtemperaturen från uppvärmningen av tappvatten och
husuppvärmningen kännas av och placeras i rätt nivå av tanken.
Fördelen med en tank är att den är helt vattentät och isolerad. Detta medför att
tanken kan hålla den värmen som pumpas in och därav kan en högre temperatur
lagras. Nackdelen är att det är kostsamt att bygga denna typ av lagring samt att
tanken kräver en stor volym av ackumulerat vatten. Se Figur 2.11 för princip.

Figur 2.11 Exempel på utformning tanklager (Fryklund 2010)

2.4.5. Lerlager
Slangar nergrävda i lera fylls under sommaren med värme. Slangarna är ofta
placerade i ett cirkelmönster med ökande radie på ett djup på 5 meter. Slangarna
placeras med ett avstånd på 0,5-2 meters avstånd. Laddningen påbörjas inifrån och
nästa lager fylls på då halva markvolymen har nått rätt temperatur. På samma sätt
töms lagret på värme utifrån och in. Ett lerlager kan hålla en högre temperatur än
berglager och grundvattenlager. Se Figur 2.12 för princip.
Fördelar är att det är ett billigare alternativ än vad en tank är. Nackdelarna är att
det krävs ett större lager för att kunna lagra tillräckligt med energi. Lagret isoleras
endast i toppen och stora förluster uppstår under året.
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Figur 2.12 Exempel på utformning lerlager (Fryklund 2010)

2.4.6. Groplager
Är en blandning mellan grundvattenlager och tanklager. Värme pumpas ner i en
blandning av grus och vatten, alternativt bara vatten, som vid grundvattenlagring.
Området är begränsat av en tunn film som hindrar grundvattenströmmar från att föra
bort värmen. Se figur 2.13 för princip. Denna metod kräver som lerlager och
bergslager ett större område att lagra energi på. Problem har även uppstått på grund
av att tätskikten och isoleringen brustit.

Figur 2.13 Exempel på utformning groplager (Fryklund 2010)
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3.

METOD

3.1.

Tillvägagångssätt

Examensarbetet började med litteraturstudie över tidigare projekt med liknande
inriktning inom området för projektet. Tillverkare och leverantörer av produkter som
solceller, solfångare och vindkraftverk kontaktades och produktblad studerades. Det
som tidigare studerats är bl.a. enskilda lösningar på hur solfångare fungerar, hur de
mest effektivt kan brukas samt varianter för olika lösningar av säsongslager.
Gällande vindkraften har dess utbredning och problem noga analyserats. Med dessa
arbeten skapades en bild på vad som behövs och vilka lösningar som verkade
funktionella. De vanligaste och mest lämpade metoderna undersöktes djupare.
Ett studiebesök till ett passivhus som tillverkats av Fiskarhedenvillan gjordes för
att få reda på mer om huset och dess lösningar. Under studiebesöket fick vi ser hur de
har löst frågan för energibehovet med bergvärme och moderna, energieffektiva
installationer i värmesystemet.
Allt eftersom arbetet har fortskridit har idéer och begränsningar framkommit för
att sedan komma fram till vad som anses vara en hållbar lösning.

3.2.

Passivhus

Fiskarhedenvillan AB har under projekttiden varit en kontakt. Det är det enda
svenska bolaget som producerar certifierade passivhus enligt internationell standard i
dagsläget. Huset Björken är Fiskarhedenvillans första modell av passivhus på
marknaden.
Huset är byggt av s.k. ”bestablock” vilket är en cellplastskalslösning som gör att
köldbryggor minimeras. Huset är byggt med moderna fönster och dörrar certifierade
för passivhus vilka kan anslutas utan att det påverkar tätheten i konstruktionen.
Ventilationen är av typ FTX och en av de bästa på marknaden idag med en
återvinningsgrad på drygt 90%.
Enligt den internationella passivhusstandarden är kravet på uppvärmning, för att
klassas som ett passivhus, högst 15 kWh/m2, år. Kravet har Björken uppnått och
kommer därför med sin ca 200 m2 att använda 3 000 kWh/ år till sin uppvärmning.
En familj på fyra personer gör av med 4 800 kWh till uppvärmning av vatten
(Energimyndigheten: E, 2012). Det är en siffra som inte kommer att förändras på
grund av att det är ett passivhus, utan är helt användarberoende.
Det totala uppvärmningsbehovet blir 7 800 kWh/år per hushåll. Ett område med
fem villor förbrukar då tillsammans 39 000 kWh/år. Vilket blir projektets
dimensionerande värde, 39 MWh/år.
Elförbrukningen är relativt mycket lägre än hos en vanlig bostad då moderna
installationer i form av ventilationsaggregat, kylskåp, frysskåp, diskmaskin och
tvättmaskin som drar betydligt mindre el. Huset är även utrustat med
lågenergibelysning som kan regleras för olika användarmönster. All elanvändning
kan mätas via en central i huset för att hjälpa familjen förstå och anpassa sin
användning av elektriska apparater.

17

Examensarbete: NOLLENERGIHUS - VISIONEN ATT GÖRA PASSIVHUS SJÄLVFÖRSÖRJANDE

Ett vanligt hushåll förbrukar ca 5 000 kWh/år till hushållsel
(Energimyndigheten: E, 2012). Ett passivhus med smarta och moderna lösningar kan
förväntas förbruka nästan hälften av det (Staffas M. 2012). För att anpassa området
för olika förbrukningsmönster antas en förbrukning på 3 000 kWh/år.
Beräkningar gjordes för att ta fram ett riktvärde för fastighetsel för ett hushåll
och sattes till 0,8 MWh/år, se avsnitt 3.4.

3.3.

Etablering och tomtval

För att bygga ett område om fem villor och göra detta självförsörjande krävs en del
av omgivning för området de byggs på. En överslagsräkning ger indikering att fem
villor ger ett bra underlag att räkna på. Fler villor i samfälligheten skulle kräva fler
än ett vindkraftverk och det gör området mindre troligt att bli genomförbart. För
elproduktion kan vind-, sol- och vattenkraft användas. Men dessa lösningar är väldigt
platsberoende. Vindkraft kan bara utnyttjas då det finns tillräckligt öppen mark med
gynnsamma vindförhållanden. Graden av utvinning av solenergi är inte lika känsligt
för lokala förutsättningar utan är lika på samma breddgrad. Vattenkraft är beroende
av ett vattendrag och som har ett rätt flöde för ändamålet. Vattenkraft har därför inte
prioriterats vid val av tomt.
Ett vindkraftverks placering påverkas av flera tunga faktorer. Buller kan störa de
kringboende vid fel vindriktning. Ställs rotorn i söderläge kan det komma att påverka
med stroboskopeffekt. En studie vid högskolan i Gävle visar att i norrläge upplever
boende minst störning och på kortare avstånd relativt övriga väderstreck (Jonsson,
2009). Dessa faktorer togs det tillsammans med en del andra faktorer hänsyn till och
tomter eftersöktes med följande kriterier:
 inga bostäder direkt norr om vindkraftverkets placering


placering utanför kommunens naturskyddsområde



öppen omgivning för att uppnå minsta möjliga turbulens för vindkraftverket



öppen vy i söderläge för att få minimal störning av energiutbytet från
solinstrålningen



utrymme för att kunna placera ut fem stycken villor

Kontakt togs med Uppsala kommun för att se om de kunde bistå med
hänvisning till lämpliga områden. Kommunledningskontoret hänvisade till
Funbo/Gunsta och en nyligen uppdaterad fördjupad översiktsplan för området. Den
fördjupade översiktsplanen gav en bra områdesbeskrivning för de faktorer som var
viktiga. Ett par intressanta områden ringades in och en halv dags fältstudier
resulterade i ett tillämpningsbart område. Området bär namnet Böksta och tomten är
omgiven av ängar och några åkrar men ligger endast en kilometer från länsväg 282
och knappt 14 km från Uppsala centrum. Se figur 3.2. Böksta ingick i de områden
som ansågs vara tillämpningsbara för att montera ett mindre vindkraftverk av klassen
Gårdsverk som är den näst minsta (vindlov.se, 2012). Bygglov krävs för den klassen
och förutsättningarna antas som goda för att få det på tomten.
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Figur 3.2 Böksta, Funbo utanför Uppsala, (enrio.se)

3.4.

Förbrukning

Med två energikällor i fokus gäller det att finna den bäst lämpade fördelningen av
hur mycket vardera energikälla skall täcka värmebehovet. Kalkyleringar och analyser
som finns presenterade under kapitel 4 gav att en huvudsaklig täckning av
värmebehovet kunde täckas av solfångarna. Resterande topp fick fyllas genom
elförsörjningen. Solfångarna kunde ta upp 80% av totala energibehovet för
uppvärmning och elsystemet fick därmed täcka 20% av det behovet. Nedan följer
redovisning för behoven av de två energislagen för komplexet om fem hus.
I ekvationen (4.1) ser vi beräkning för hur stort det dimensionerande behovet för
el inklusive uppvärmning via el är hos de fem hushållen.
(4.1)
Där Euppv är det totala energibehovet för uppvärmning och Efastighetsel är den energi
som behövs för att driva ventilation och cirkulationspumpar i installationer. Faktorn
1,12 är en säkerhetsmarginal. Efastighetsel beräknas genom
(4.2)
och Event beräknas genom
(4.3)
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där specifika fläkteffekten (SFP) har satts till 1,5 kW(m3/s)-1 och det genomsnittliga
ventilationsflödet, Q, är 45 l/s, vilket är ett godkänt flöde idag (BBR 19). Tiden för
ett verksamhetsår är 8 760 timmar. Energin för ventilationen blir då 591 kWh enligt
ekvation (4.3).
Förbrukad energi av cirkulationspumparna, Ecirk, under ett år beräknas genom
ekvation (4.4)
(4.4)
där en cirkulationspumps effekt, Pcirk, sätts till 50 W och aktiv tid under dygnet antas
till halva dygnet, 12 timmar. Förbrukad energi blir då 219 kWh.
Total förbrukad fastighetsel (Efastighetsel) blir då för alla fem husen ca 4 MWh
enligt ekvation (4.2).
Det totala energibehovet för uppvärmning kan beräknas som ekvation (4.5)
(4.5)
där ingående värden för passivhuset Björken är de som ska användas och hämtas från
avsnitt 4.2. Energiförbrukning för uppvärmning av varmvatten, EVV, är totalt 24
MWh. Likaså uppgår behovet för uppvärmningen av fastigheterna, EVS, till
sammanlagt 15 MWh. Alltså sätts totala behovet av uppvärmning till 39 MWh.
Behovet av den sammanlagda hushållselen, Ehushållsel, erhålls på samma sätt. Den
uppgår till 15 MWh.
Behovet av el och uppvärmning genom el, Eel, kan nu beräknas genom
ekvation (4.1) till 30 MWh.
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4.

FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR OCH RESULTAT

4.1.

Vindkraftverket i Böksta

4.1.1. Allmänt
Det finns en utbredd marknad för småskaliga vindkraftverk. Marknaden består till
största delen av små generatorer för enskilda hushåll med avsikt att generera elenergi
i form av komplettering till att nästan täcka in hela elenergibehovet. Ofta har man
inte möjligheten att sätta upp ett stort vindkraftverk. Med behovet för husen i Böksta
på 31 MWh medför det stora krav på vindkraftverket. Många tillverkare och
leverantörer uppsöktes och bland alla dem kontaktades: EcoKraft AB, Ninac Energi
AB, WindEn Sweden AB, Windon AB och Siemens. De flesta aktörerna var inriktade
på för liten energiutvinning (läs enskilt hushåll) eller så var företagen inriktade på
stor kommersiell vindkraft med nominella effekter om över 1 000 kW. Med en kort
tids sortering slogs det fast att idén om en kostnadsanalys på flera tillverkare ej blev
möjlig vid arbetets storlek. En leverantör passade in kring behovet om 30 MWh,
vilken var Windon AB, som hade lägst kostnad.

4.1.2. Windon AB
Windon AB är ett svenskt företag med residens i Väderstad, som ligger väster om
Mjölby i Östergötlands län. Windon erbjuder vindkraftverk med generatorer på 2-30
kW i nominell effekt. De har av egen uppfattning god erfarenhet i branschen och en
personal med stort engagemang. I dagsläget ligger mycket av deras verksamhet på
beställningar mot Italien.

4.1.3. Dimensionering av vindkraftverk
Arbetet, problemfrågeställningen och läge presenterades för Windon. Efter
diskussion och återkommande samtal gjordes en kvalificerad uppskattning till att en
generator på 30 kW kanske på ett år ger 30 000 - 33 000 kWh i energiutbyte
(Carlsen, L. Windon AB. 2012). Denna är ej byggd på några data eller utförda
beräkningar. Bedömningarna sa också vid optimala förutsättningar k a n ett
vindkraftverk på 20 kW tänkas precis täcka behovet. Eftersom ingen direkt lokal
vindstatistik för tomten finns tillgänglig och att ingen mätning är möjlig för att ge
noggrannare data valdes generatorn på 30 kW. Det fanns tre olika torn att välja för
generatorn, 18 m, 24 m och 36 m. Alla tornen platsade in i klassen för Gårdsverk
men priset för 36 m-tornet var inte försvarbart då man inte är helt säkert på storleken
för den extra produktion man kan tänkas få relativt ett lägre torn. Tornet på 24 m
hade en marginell prisskillnad kontra 36 m-tornet därför valdes ett hydraltorn på 18
m som fanns till ett mycket förmånligt pris.
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4.2.

Uppvärmning och tappvatten

4.2.1. Solfångare
Även om vakuumsolfångare ger en högre temperatur än plana är konstruktionen
betydligt dyrare. Att använda en lösning av vakuumsolfångare skulle vara bättre
lämpad om solfångarna skulle placeras på väggarna eftersom de har en hög
verkningsgrad även om fångarna placeras vertikalt. Plana solfångare är billigare i
inköp och om de är takplacerade kan de ge en hög verkningsgrad sommartid.
Plana solfångare med en lutning på 45 i söderläge är optimalt placerade för att
fånga upp sommarsolen. Enligt Adstens doktorsavhandling vid Uppsala universitet
kan solfångarna placeras med viss variation mot den optimala placeringen utan att
den maximala verkningsgraden försämras avsevärt mycket (Adsten, M. 2002). Se
Figur 4.1 där linje 0 representerar placering rakt åt söder och riktningar åt öst samt
väst representeras av -90 respektive +90.

Figur 4.1 Verkningsgrad vid olika riktningar av
(Panthalookaran, V., Heidemann, W. & Müller-Steinhagen, H. 2007)

solfångare.

Ett så brett spann som 30 vridning åt vartdera hållet ger enbart 5% försämring i
verkningsgrad. Alltså är en riktning på husen som ej är riktat i rakt söderläge icke
förödande för uppvärmningssystemet.
Uppland hade år 2011 en månatlig solinstrålning som låg mellan 83 – 186
kWh/m2 under perioden mars till september vilket gav en total instrålning på 920
kWh/m2 (SMHI, 2012). Denna energi omvandlas till värme då värmebäraren
cirkulerar i solfångaren. En modern solfångare kan få en verkningsgrad på upp mot
84% den soligaste dagen. Men den genomsnittliga verkningsgraden ligger mycket
lägre. Tillverkare av solfångare hävdar att deras solfångare kan producera mellan 386
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– 508 kWh/m2 år. Denna effekt är beräknad med en driftstemperatur på 50ºC men
under sommarmånaderna kan temperaturen mycket väl överstiga den. (Aqualsol,
2012) Kostnaden ökar beroende på vilket fabrikat och vilken effekt som önskas.
För att täcka ett behov på 39 MWh skulle det behövas två stycken Big 10moduler från Aquasol per hus, se Bilaga B1. Sammanlagt förväntas området att
producera ca 50 MWh/ år. Två stycken Big 6 skulle täcka behovet och producera 39
MWh/ år till en något lägre kostnad. Överproduktionen vid Big 10-modulerna på
drygt 10 MWh kommer att underlätta uppvärmningen av lagret. Med tiden kommer
lagret att bli varmare och varmare och mer energi kan hämtas från lagret och
elbehovet minskas. Detta leder till att på sikt även extremt kalla vintrar kan täckas.
Överdimensioneringen bidrar även till att en högre temperatur kan lagras och
eventuella oförutsatta förbrukningsmönster och transmissioner vägs upp. Till en
början under de första åren har inte tanklagret någon grundvärmning. Men tanklagret
är dock beräknat att innehålla ett överskott efter en värmningssäsong. Så till en viss
nivå kan solfångarna i och med påslaget i dimensioneringen snabbare värma upp
lagret och tidigare minska behovet av elvärme.
Att välja det mindre systemet skulle göra att någon säkerhetsmarginal inte finns.
När kostnadsskillnaden mellan de olika paketen endast är 21 000 kr, vilket är en
relativt liten kostnad för att få en stabilare drift väljs två stycken Big 10-modul.
Bilaga 5 visar en jämförelse mellan kostnad och effekt.

4.2.2. Tank
Tanklager är bäst lämpad för att kunna lagra högvärdig energi året om. Den
cirkulära, isolerade konstruktionen har låga förluster i jämförelse med de andra
alternativen. Förmågan att lagra högt tempererat vatten gör i sin tur att vi kan
använda värmen utan tillförsel av el för uppvärmningen.
Värmen som fångas av solfångarna under sommarperioden behöver lagras för
att kunna utnyttjas under vinterperioden. Behovet på 39 MWh per år för fem stycken
passivhus kräver att tanken kan lagra minst den energin. Ett tidigare examensarbete
(Fryklund 2010) har utrett och simulerat olika alternativ av säsongslagring. I dessa
simuleringar har täckningsgradens förändring analyserats i och med förhållandet
mellan tankvolym och solfångararea, se Figur 4.2.
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Figur 4.2 Täckningsgrad lagervolym (Fryklund 2010)
De olika kurvorna representerar förändring av lagervolym i förhållande mot
solfångararea. Vid 80% täckningsgrad börjar kurvan att planas ut, det vill säga då
tankens volym är 13 m3/MWh. En tank med denna täckningsgrad skulle behöva vara
507 m3 för att täcka behovet på 39 MWh. Ett högre förhållande mellan volym och
behov, skulle öka kostnaden för tanken till en marginell ökning av täckningsgraden.
Därför väljs en täckningsgrad av energibehovet på 80% Resterande 20% av behovet
kommer täckas av el, som produceras av det lokala vindkraftverket.
För att skapa en optimal temperaturskiktning krävs ett förhållande mellan
höjden och diametern på 1,5 - 3 (Panthalookaran, Heidemann & Müller- Steinhagen,
2007). Tanken är vald till ett förhållande på 1,5 för att inte tanken ska bli för hög. En
hög tank ger bättre temperaturskiktning men är avsevärt mer komplicerad att bygga
och medför ett högre pris. Detta förhållande skulle ge oss en tankstorlek med höjden
11,5 m och en diameter 7,7 m. Att schakta en grop på 11,5 meter är problematiskt
och dyrt. Lösningen blir att endast gräva ner drygt halva tanken och kombinera den
uppstickande tanken med ett drifthus där pumpar och andra installationer kommer att
placeras, se figur 4.3 för utformningsförslag.
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Figur 4.3 Utformningsförslag för tomt (egen illustration)
Tanken är cylinderformad och består av 160 mm tjock vattenbeständig betong,
isolerad med cellplast under mark och med mineralull ovan. Ett lock i form av 500
mm tjock cellplast ligger ovanpå. Ovan mark används ett mycket tjockt lager med
mineralull runt om för att svara mot den förlorade isoleringseffekten från marken. Se
Figur 4.4.
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Figur 4.4 Principskiss för säsongslagringens tank (egen illustration)
Temperaturskiktningen i tanken kommer att skapas genom en växlare som ser
till att placera rätt temperatur i rätt lager. På våren då solfångaren bara kan producera
40ºC placerar växlaren vattnet i en viss nivå. Under sommaren kan temperatureter
upp emot 80ºC produceras och det vattnet kommer då att tas in så högt i tanken som
möjligt. På samma sätt hämtas den lägsta vattentemperaturen för att värmas upp i
solfångarna. Se figur 4.5 för principlösning.

Figur 4.5 Principlösning för temperaturskiktning (svesol.se)
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4.2.3. Värmebärare
Solfångarkretsen kommer att vistas i hårda miljöer under året vilket kräver en
värmebärare som klarar av höga temperaturskillnader. Under vinterperioder kan
temperaturen utomhus sjunka så lågt som -25°C och under sommaren kan
värmebäraren behöva klara av upp till +150°C. Värmebäraren skall förutom extrema
temperaturer även kunna klara av att kondenseras och förångas utan att brytas ner vid
eventuella driftstopp (Svesol: B, 2012).
Många tillverkare använder sig av en blandning av vatten och glykol. Dess
förmåga att klara höga och låga temperaturer har länge används till kylning av
motorer i till exempel bilar. Glykolblandningen kommer att behöva bytas med jämna
mellanrum då den bryts ner med tiden.
Att fylla tanken med glykolblandning är där emot inte ekonomiskt försvarbart då
tanken kommer vara 507 m3 stor, vilket motsvarar 507 000 l. När en liter
glykolblandning kostar 1 kr innebär det en kostnad motsvarande 1,5 nyfabricerade
Mercedes-Benz i C-klassen (Hedin bil, Uppsala 2012). Tanken kommer att fyllas
med vanligt vatten och alltid hålla en temperatur över 0C och därför finns ingen risk
för frysning.
Solfångarnas värmebärare kommer att värmeväxlas med vattnet i tanken för att
ge ifrån sig värmen och lagra den där.
Ett annat värmebärarsystem transporterar sedan den ackumulerade värmen till
bostäderna genom en växling ut från tanken. Det består av enbart vatten men detta
system kommer vara isolerat och aldrig understiga 0C.

4.2.4. Distribution värme i ledningar/tank
Passivhus kräver lite energi till sin uppvärmning i och med sin täta och väl isolerade
konstruktion. Värmeväxlaren i från- och tilluftssystemet tar vara på annars förlorad
energi från den redan uppvärmda inomhusluften. Trots dessa lösningar kommer det
att finnas ett behov av tillförd värme. Ett lågtemperatursystem (golvvärme eller
väggvärme) skulle vara en bra lösning för den tilltänka värmelagringen. Energi från
tanklagret värmeväxlas i huset till en temperatur som är behövlig för rådande klimat,
vanligen ligger en sådan temperatur på 35 - 45ºC vintertid (LK Systems 2012).
Denna temperatur kan variera beroende på golvtjocklek och andra faktorer. Under
sommarperioden är systemet avstängt då ingen tillförsel av värme krävs.
Med en tilloppstemperatur i värmeslingorna i huset som behöver komma upp till
35-45ºC och en returtemperatur mellan 20-30ºC antas att värmen från
ackumulatortanken räcker. Se figur 4.6.
Styrdon reglerar flödet från ackumulatortanken för att nå den temperatur som
eftersträvas.
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Figur 4.6 Kopplingsschema för värmesystemet och värmeväxlare inne i fastighet
(egen illustration)

4.2.5. Tappvarmvatten
Värmebäraren värmeväxlas i varmvattenberedaren och värmer upp det kalla vattnet i
husets vattensystem. 50C varmt vatten från ackumulatortanken kan maximalt värma
vattnet till 50C då tanken inte använts under lång tid. Kravet för tappvarmvatten
ligger på 60C för att förhindra bildning av legionellabakterier i tanken (Boverket,
2009). För att få vattnet till erforderlig temperatur krävs tillförsel av energi, denna
energi kommer från varmvattenberedarens elpatron. Se figur 4.7 för princip.
Toppar i förbrukningen medför att värmen från ackumulatortanken inte hinner
värma varmvattnet tillräckligt och elpatronen behöver tillföra mer energi vilket leder
till en ökad elkonsumtion.
Elpatron

Figur 4.7 Kopplingsschema för tappvarmvatten (egen illustration)
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4.2.6. Fördelning och reglering
För att kunna fördela värmen korrekt i området krävs styrning och mätning av hur
mycket området tillsammans producerar. Hela områdets producerade energi ska
användas gemensamt och varje familj ska få lika stor del av den samlade energin.
Den producerade energin av både el och värme mäts och varje hushåll får en kvot för
varje månad, som är en femtedel per hushåll. För all konsumtion över kvoten betalar
hushållet till samfälligheten i proportion till det de har brukat.
Det är främst uppvärmningen av tappvarmvatten som kommer vara beroende av
brukarnas konsumtion. Förbrukas allt vatten i vattenberedaren måste elpatronen
arbeta hårdare och flödet från ackumulatortanken måste öka.
Även temperaturen inomhus kommer brukaren kunna styra över. Vill ett hushåll
ha en högre temperatur kommer flödet från ackumulatortanken också att öka och den
enskilda förbrukningen blir högre.

4.3.

Kostnadsberäkningar

Tre stycken beräkningsexempel har jämförts som kallas: självförsörjande, passivhus
med bergvärme och referensalternativ. Med självförsörjande menas lösningen
arbetet presenterar med säsongslagring och passivhus med bergvärme samma
passivhus fast värmeförsörjning sker via bergvärme. Det är samma installation som
tillämpas i Upplands Väsby. Referensalternativ betyder en villa i standardmässigt
utförande enligt BBR:s krav med direktverkande el. Se Bilaga 4, 5 och 6 för
komplett redovisning av beräkningarna för jämförelsen.
För att kunna ge en bild av hur ekonomiskt hållbart det självförsörjande området
är har en kostnadsjämförelse med andra alternativ tagits fram.
Det certifierade passivhuset Björken kostar idag 3,5 miljoner att bygga. Huset är
200 m2 och har ett värmebehov på 15 kWh/m2 år. En vanlig villa i samma storlek
kostar ca 2,25 miljoner kronor, ett sådant hus har vanligen 55 kWh/år i
direktverkande el till sin uppvärmning (BBR 19).
Investeringskostnaderna för att göra fem passivhus självförsörjande kommer
vara betydligt högre än vid produktion av vanliga villor. Men den nästintill
obefintliga driftkostnaden för området kommer att väga upp den dyrare
investeringskostnaden. Driftkostnaden för området kommer att uppskattas till 10 000
kronor för hela området per år. I denna kostnad inkluderas översikt och underhåll av
solfångare och vindkraftverket.
Kostnaderna är framtagna genom företagshemsidor och produktblad alternativt
har bolaget kontaktas personligen och problemet har pressenterats så att de har
kunnat ge ett ungefärligt pris. Verkligt pris kan variera. Samtliga kostnader är
exklusive moms.
Ett vinkraftverk från Windon AB på 30 kW med ett torn på 18 m kostar ca
570 000 kronor att installera beroende på rådande markförhållanden och plats i
landet. De specificerade kostnaderna för installationen i bilagorna (se referens nedan)
hämtades genom prislistor, schablonvärden och muntlig information.
Solfångarpaketet som passar bäst till anläggningen var Aquasol Big 10. En
sådan modul kostar 30 450 kr/st. Varje hus skulle behöva två moduler. Kostnaden för
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hela området skulle då komma upp till ca 370 000 kronor, inklusive samtliga
tillbehör och montage.
Den största och mest komplicerade kostnaden är tanken då det inte finns många
referensobjekt. Rätta mängder var framtagna och presenterades till olika
entreprenörer och leverantörers som kunde uppskatta ett pris. Den totala kostnaden
uppskattas till 500 000 kronor.
Då kostnaden för tomten skulle vara den samma oberoende av vilken typ av hus
som ska byggas kommer denna kostnad att exkluderas.
Ett självförsörjande område skulle få en totalkostnad på drygt 19 miljoner
kronor. Ett område med passivhus skulle kosta 18,1 miljoner kronor. Skillnaden blir
då endast drygt en miljon kronor. När man däremot jämför med vad ett vanligt
villaområde skulle kosta blir skillnaden betydligt större. Fem vanliga villor skulle
kosta ca 10,9 miljoner.
Kostnader som drift och andra kostnader som visat sig svåra att bekräfta har
uppskattats i samråd med handledare.
Räntan är beräknad enligt Swedbank (swedbank.se, 2012) vilka har en boränta
mellan 3,80 – 4,70% den 2012-05-10. Räntan är därför uppskattad till 4%.
Kostnaderna för solfångarna, vindkraftverket och ackumulatortanken redovisas i
detalj i tabeller bland bilagorna. Se Bilaga 1, 2 och 3.

4.4.

Resultat

Att bli självförsörjande på energi är ingen omöjlighet. Frågan är bara till vilken
kostnad och till vilken nivå. Problemet med egenproduktion är hur lagringen ska gå
till. Kostnaderna för att lagra värmen i en stor tank är höga men fortfarande
försvarbara. Att lagra el för eget behov skulle behöva enorma mängder batterier
vilket skulle kosta mycket och inte vara praktiskt möjligt. Man kan som en lösning
på detta lagringsproblem låta överproduktionen gå ut på nätet. Termen
självförsörjande blir lite diffus med en sådan lösning. Sett över ett år eller en längre
period är området självförsörjande i den bemärkelsen att området producerar lika
mycket som det konsumerar. I ett annat avseende är området inte självförsörjande då
vi är beroende av elnätet och möjligheten att kunna köpa el då egenproduktionen är
låg.
Även helt självförsörjande på värme är svårt att åstadkomma. Till uppvärmning
av huset räcker den egenproducerade värmen och vi kan överföra sommarens
överflöd till vintern. Problemet är att värma tappvarmvatten, vilket kräver en hög
temperatur vilket inte är praktiskt möjligt att lagra. Tillförsel av energi från en
elpatron blir därför nödvändigt och även denna gång kan inte vi garantera att det är
egenproducerad el som används.
Om vi nu anser definitionen för självförsörjande innebär en produktion av lika
mycket eller mer energi än vad som förbrukas kan området i Böksta klassas som
självförsörjande. Att göra detta med endast en extra kostnad på ca 325 000 kr per hus
skulle resultera i att månadskostnaden direkt skulle vara lägre än ett passivhus med
en bergvärmepump. Detta gäller med dagens energipris (april 2012). Om sedan
energipriset stiger i fortsatt takt och når en prisnivå på 2,3 kr/kWh kommer även
månadskostnaden vara lägre än en nyproducerad villa enligt BBR-krav. Se figur 4.8.
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Månadskostnad vid ökat energipris
11 000 kr
10 500 kr

Månadskostnad

10 000 kr
9 500 kr
9 000 kr
8 500 kr
8 000 kr
7 500 kr
1,5 kr
Självförsörjande

2,0 kr

2,5 kr

Passivhus med bergvärme

Figur 4.8 Kostnadsjämförelse för olika uppvärmningsalternativ
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5.

DISKUSSION

Att köpa ett passivhus i dagsläget är inte ekonomsikt hållbart. Den höga
investeringskostnaden innebär ett betydligt större lån än då man köper en vanlig
villa. Metoden är för ny och kostnaderna blir för höga. Intresset för husen är ändå
stort och Fiskarhedenvillan anser att de är värda att satsa på. Produktionskostnaderna
för passivhus kommer att minska då tekniken, produktionen och lösningarna blir allt
mer vanliga. Så lönsamheten kommer öka när priset sjunker.
Intresset är stort för att bli mindre påverkad av ökande energipriser. Många
hushåll tittar närmare på hur de kan minimera sin månadskostnad. Man investerar i
moderna värmepumpar, tilläggsisolerar och byter fönster. Ett hus med låga
driftkostnader säljs ofta till ett högre pris. En investering i ett passivhus kommer med
största sannolikhet att ge återkastning vid försäljning. Ett hus med passivhusteknik
kan inom snar framtid till och med ge en lägre månadskostnad i och med ökade
energipriset och inverkan från eventuella statliga subventioner .
Att projektera för ett område med självförsörjande hushåll kan bli väldigt dyrt i
dagsläget. Kostnaden kommer troligen att vara högre än den som presenteras i
rapporten då projekteringskostnaden inte är inräknad. Men precis som vid
passivhuset, kommer utveckling medföra att kostnaderna minskar då idén och
konceptet blir mer utarbetat. Om försäljningspriset på energi vore högre skulle en
betydande förändring ske inom byggbranschen. Inga nya bostadsområden skulle då
byggas på ett annat sätt än som självförsörjande eller som områden med nära
nollenergihus.
Elproduktionen är fortfarande en oviss siffra som man ej kan vara 100% säker
på. Enda sättet att göra en korrekt beräkning och dimensionering är att göra
vindmätningar på plats i minst ett år. Erfarenheten hos personalen på Windon AB
tolkades som mycket god och deras uppskattning har antagits som väl kvalificerad
och man vågar arbeta med de siffrorna i beräkningarna.
Systemet med elcertifikat påverkar från två håll. Stora jättar som distribuerar el
av icke förnyelsebar energi får en piska på sig och måste köpa upp till sin kvot.
Samtidigt som allt från stora producenter av grön el till mikroproducenter får en
morot att producera mer av denna typ av el och få betalt för sina certifikat. Tyvärr är
det en lång startsträcka i arbete och ekonomiska investeringar för att bli certifierad.
Uppskattningsvis kostar installation av en godkänd certifikatmätare 5 000 kr och
varje år antas serviceavgiften för mätningen kosta 1 700 kr. Alltså för installationen i
Böksta kommer som minst över en tredjedel av intäkterna från försäljningen av
elcertifikat gå i en direkt avgift och även om man lyckas ta ut maximal effekt från
generatorn kan man räkna med vinst från certifikatet först vid slutet av andra året.
Det är alltså den absolut kortaste tiden. Här måste systemet ses över då
mikroproducenterna missgynnas relativt de stora distributörerna som ofta kan
neutralisera sin kvotplikt genom att ha produktion av förnyelsebar energi i sin
koncern. Att eldistributörerna också satsar på grön el är positivt men tanken med
systemet med elcertifikat att kunna gynna mikroproducenter och privatpersoner har
inte funnit sitt optimala läge. En mikroproducent eller privatperson får inte ut en
tillräcklig ekonomisk vinning i att betala den dyra biljett som krävs för att åka med
på elcertifikattåget, som ändå inte tar honom så långt.
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Många motsätter sig vindkraftverk på grund av att de anser att de är fula och
låter mycket. Den attityden skulle förmodligen ändras om de kunde, varje gång de
tittade på rotorblad som snurrar, känna att de sparar och kanske till och med tjänar
pengar. Men självklart finns det studier och analyser kvar att göra på hur en
långvarig exponering av vindkraftverk påverkar människor. Effekter på människors
psykiska och fysiska hälsa behöver studeras mer anser flera forskare (Hammarlund,
K. 2012). Bullerpåverkan vet vi en del om idag men vi ligger efter i hur individen ser
på vindkraftverken i vår omgivning och miljö. En diskmaskin tar plats i vårt kök
samt ger ifrån sig buller när den arbetar, men det är något som individen väljer att
inte störas av. Även om det är en negativ funktion hos maskinen vet individen att den
jobbar för en själv och man får gott utav den. Likadant tankesätt fast i större skala
bör studeras angående vindkraften. Detta är ett intressant fenomen.
För att komma upp till Sveriges gemensamma mål till 2020 är det självklart att
förbrukningen i bostäder måste minska. Skattelättnader och incitament från staten
skulle bidra till ett ökat intresse för att minska energiförbrukningen. Systemet med
bidrag fungerade väldigt bra med solceller och kan fungera minst lika bra till andra
energisparande lösningar.
Moderna installationer med styrning och redovisning bidrar till att användarna
bättre kan reglera och se sin förbrukning. De boende blir mer medvetna om hur
energin används och hur de kan spara genom att förändra sitt beteende.
Priset för förnyelsebara energikällor minskar kontinuerligt och tekniken blir mer
effektiv med tiden.
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6.

SLUTSATSER OCH FORTSATTA STUDIER

6.1.

Slutsatser

Det finns fortfarande många svårigheter med att göra ett område helt område helt
självförsörjande på energi. Men om fler började tänka på hur varje område skulle
kunna tillgodose sin egen energi behov skulle teknikerna förfinas och priset skulle
minska.
Att investera i ett passivhus ger i dagsläget en högre månadskostnad än vad en
vanligt villa skulle ge. Ser man det som en investering skulle det däremot kunna löna
sig då försäljningspriset troligen skulle minst vara lika högt som inköpspriset.
Skillnaden mellan att bara köpa ett passivhus och att göra ett helt område
självförsörjande är däremot lönsam. Den slutliga månadskostnaden per hushåll skulle
ändå bli mindre jämfört med om man skulle behöva köpa energi.
Trenden av ökade energipriser kommer troligen att fortsätta och i takt med dem
kommer investeringen löna sig snabbare. Även när nettodebitering kommer att
implementeras kan det i framtiden ge en lönsamhet till hushållet att producera el.
Det kommer hela tiden ut nya och billigare tekniska lösningar. Men för att
utvecklingen ska kunna ta fart behövs en större marknad och fler aktörer som jobbar
för att utveckla området. Det statliga stödet för solceller ökade försäljningen markant
och ett liknande paket för andra energiproducerande och energibesparande åtgärder
skulle hjälpa enormt.
Vindenergi är något som i Sverige växer varje år, men de småskaliga
vindkraftverken har inte fått lika stort genomslag. Men studierna har visat att på vissa
ställen även i Uppland var tillräckligt hög för att satsa på.
Vi tror på denna teknik och att det är ett bra sätt att minska miljöpåverkan som
bostäder idag har. Men det krävs att fler aktörer utvecklar metoder och lösningar för
vår vision ska bli lönsam och hållbar.

6.2.

Fortsatta studier

Denna studie har endast tittat på ett alternativ till hur ett nybyggt villaområde skulle
kunna bli självförsörjande med energi. Det finns fler sätt att använda sig av än ett
tanklager och solfångarsystem för att tillgodose värmebehovet. Det finns även andra
sätt att generera el på; vågkraft vid kusten eller turbiner vid ett kraftigt vattendrag i
fjälltrakterna. Där kan man utreda vad som är bäst lämpat till olika geografiska
förhållanden. Andra frågeställningar som kan analyseras är:
 Skulle det vara möjligt att bli självförsörjande i en urban miljö?
 Skulle det gå att göra om befintliga områden till självförsörjande?
 Finns det bättre sätt att utnyttja förnyelsebara energikällor än att tillämpa
dem på småskalig, lokal produktion?
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installerad enligt

Bilaga B1: JÄMFÖRELSE SOLFÅNGARE

Typ

Swesol,
Premium

Effekt

Yta

Paneler

Area /
hus

Produkt

Pris (st)

Pris (totalt)

Installation

Totalt

kWh/år

m2

st

m3

MWh/år

kr

kr

kr

kr

2

2404

4,75

4

19,0

48,08

30 875

123 500

64 000

681 500

3

3606

7,1

3

21,3

54,09

39 750

119 250

64 000

660 250

4

4808

9,5

2

19,0

48,08

48 750

97 500

64 000

551 500

6

7212

14,2

2

28,4

72,12

67 500

135 000

64 000

739 000

3

2316

6

4

24,0

46,32

27 500

110 000

64 000

614 000

4

3088

8

3

24,0

46,32

32 500

97 500

64 000

551 500

6

4632

12

2

24,0

46,32

41 800

83 600

64 000

482 000

7

6176

16

2

32,0

61,76

53 625

107 250

64 000

600 250

4

1743

4,2

5

21,0

43,58

12 600

63 000

64 000

379 000

6

2615

6,3

3

18,9

39,23

18 900

56 700

64 000

347 500

8

3982

8,4

3

25,2

59,73

24 350

73 050

64 000

429 250

10

4977

10,5

2

21,0

49,77

30 450

60 900

64 000

368 500

13

5972

12,6

2

25,2

59,72

35 300

70 600

64 000

417 000

Swesol,
Favorit

Aquasol, Big

Solarteknik
St 2

3820

9,08

3

27,2

57,30

22 495

67 485

64 000

401 425

St 3

5730

13,62

2

27,2

57,30

31 495

62 990

64 000

378 950

2

1686

4

5

20,0

42,15

25 460

127 300

64 000

700 500

3

2529

6

4

24,0

50,58

32 596

130 384

64 000

715 920

4

3372

8

3

24,0

50,58

40 480

121 440

64 000

671 200

5

4215

10

2

20,0

42,15

48 025

96 050

64 000

544 250

8

6744

16

2

32,0

67,44

75 730

151 460

64 000

821 300

897

1,82

9

16,4

40,37

7 375

66 375

64 000

395 875

Intell heat, Fp

Värmebaronen
K2

B1
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Bilaga B2: KOSTNADER VINDKRAFT

Tornfundament
Typ

Mängd

Schaktning

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

125

m3

120

15 000

Armeringsställning, inkl arbete

1

st

4 500

4 500

Gjutningsform, inkl arbete

4

h

300

1 200

Återfylllning

105

m3

80

8 400

Betong

20

m3

1 615

32 300

Hyra ränna

90

min

17

1 530

Totalt

42 230 kr

30 kW 18m Hydraltorn
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Hydraltorn

1

st

78 000

78 000

Frakt

1

st

7 500

7 500

Totalt

85 500 kr

30 kW Generator,
komplett installation utan torn
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr
397 000

Generator

1

st

397 000

Ändring till 20 kW

0

st

-115 300

Totalt

0

397 000 kr

El-Installation
Typ

Färdiggrävd kabel

Mängd

Enhet

45

m

Totalt

a´-pris

Summa

kr

kr

1 000

45 000

45 000 kr

SUMMA

569 730 kr

B2

Bilaga B3: KOSTNADER TANK
Dimension tank
Typ

Mängd

Enhet

Volym

507

m3

Djup

11,5

m

7,7

m

0,6

m

0,16

m

Diameter
Plattan
Gods

Konstruktionsdel
Typ

Schaktning

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

507

m3

160

81 120

Färdig betong*

1

total

109 000

109 000

Armering

1

total

15 200

15 200

Isolering

1

total

60 000

60 000

Formen

1

total

99 000

99 000

Installation

1

total

30 000

30 000

Lada

1

st

100 000

100 000

Totalt

494 320 kr

*C28/35 vct=0,60
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Bilaga B4: ALTERNATIV SJÄLVFÖRSÖRJANDE
Inversteringskostnader
Typ

Solfångarpaket

Mängd

a´-pris

Summa

kr

kr

10

st

36 850

368 500

1

st

494 320

494 320

200

m

1 000

200 000

1

st

569 730

569 730

Ackumuleringstank
Rördragning

Enhet

Vindkraftverk
Total investeringskostnad

1 632 550

Huset

5

st

3 500 000

Totalt

17 500 000

19 132 550 kr

Kostnad per hus

3 826 510 kr

Fasta kostnader
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Underhåll

5

st

2 000

Elcertifikat

30

st

-155

10 000
-4 650

Totalt

5 350 kr

Drift med nettodebitering
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Elkonsumtion

4000

kWh

1,5

6 000

Elproduktion

4000

kWh

1,5

6 000

Totalt

0 kr

Kostnad per hus och år
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Lånekostnad

4%

%

3 826 510 kr

153 060

Ränteavdrag

-30%

%

153 060

-45 918

Drift

1 070

-

0

-

Köpt el

Totalt

1 070
0

108 212 kr

Total månadskostnad

9 018 kr

B4

Bilaga B5: ALTERNATIV PASSSIVHUS BERGVÄRME

Inversteringskostnader
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Bergvärme

5

st

120 000

600 000

Huset

5

st

3 500 000

17 500 000

Totalt

18 100 000 kr

Kostnad per hus

3 620 000 kr

Fasta kostnader
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Underhåll

5

st

500

2 500

Elcertifikat

15

st

-155

-2 325

Totalt

175 kr

Drift
Typ

Elkonsumtion

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

7600

kWh

1,5

11 400

0

kWh

1,5

0

Elproduktion

Totalt

11 400 kr

Kostnad per hus och år
Typ

Mängd

Lånekostnad

3 620 000

Ränteavdrag

-30%

Drift
Köpt el

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr
0,04

144 800

144 800

-43 440

500

1

500

11 400

1

11 400

%

Totalt

113 260 kr

Total månadskostnad

9 438 kr
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Bilaga B6: REFERENSATLERNATIV
Inversteringskostnader
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Värmesystem

5

st

50 000

250 000

Huset

5

st

2 125 550

10 627 750

Totalt

10 877 750 kr

Kostnad per hus

2 175 550 kr

Fasta kostnader
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Underhåll

5

st

500

2 500

Elcertifikat

0

st

-

0

Totalt

2 500 kr

Drift
Typ

Elkonsumtion

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

20600

kWh

1,5

30 900

0

kWh

1,5

0

Elproduktion

Totalt

30 900 kr

Kostnad per hus och år
Typ

Mängd

Enhet

a´-pris

Summa

kr

kr

Lånekostnad

2 175 550

%

0,04

87 022

Ränteavdrag

-30%

%

87 022

-26 107

500

1

500

30 900

1

30 900

Drift
Köpt el

Totalt

92 315 kr

Total månadskostnad

7 693 kr

B6

