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Abstract 
 
We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being 
replaced by renewable energy sources. It is not difficult to replace the energy you use in the 
house and there is no need for futuristic technology. There are already many established 
products on the market such as high efficiency vacuum solar collectors, heat pumps & small 
wind power stations that can supply the energy being used in a house.  
The company Sol & Energiteknik SE AB in Huskvarna has many different products which 
can reduce the need for an outside energy distributor. An average house in Sweden uses 
15 000 kWh for heating, 5000 kWh for tap water and 5000 kWh for electricity. These figures 
are based on each household using 14 000 kWh for heating, 5000 kWh for tap water and 8100 
kWh for electricity. A wood furnace delivers the heat and the electricity is bought from the 
electricity company Fortum. Before you decide to change how you heat your house or the 
way you get your electricity, you need to calibrate the dimension of your system. You should 
make your house more energy efficient and buy products that run on less electricity than your 
old ones. 
 

By replacing the way of heating the tap water with 5 modules of Intelli-Heat vacuum pipes 
with the total area of 11,4 m2 which are orientated in a south direction with an angle of 90 
degrees, you get 6200 kWh hot tap water from March to November. The demand for heating 
is covered with the heat pump - NIBE Fighter 1335; 6 kW. From 3600 kWh of electricity and 
a COP of 3 you get 11 000 kWh of hot water. All the heat is stored in a 2000 litres 
accumulator tank which should store the heat for three days depending on the outdoor 
temperature.  

The electricity in the house is produced by a wind power station from Hannevind AB. An 11 
kW plant can produce 20 000 kWh electricity when the wind speed is 6 m/s. At locations 
where the wind speed is lower than 6 m/s, the plant of course will produce less electricity. In 
Jönköping, where the average wind speed is 4,2 m/s, a plant like this will produce 6900 
kWh/year. To compensate the lower energy production in the summer, when the wind speed 
is lower, you can rig up 10 m2 of photovoltaic panels. They produce about 1000 kWh 
electricity per year and are simply connected to the grid through a wall socket.  
The grid will be used as a backup, which means, when you got shortage of electricity you buy 
it from the electricity company which owns the grid. When there is too much electricity you 
send it out on the grid so others can use the electricity.  
 
The cost of a system like this will range from 200 000 to 450 000 Swedish crowns depending 
on where in Sweden you live. You have to adapt your system to where you live, if you for 
example live on a very windy location you may focus on the wind power station and maybe 
give up the heat pump. An annual cost of 33 000 Swedish crowns plus the cost of the 
electricity you have to buy from the electricity company, is quite expensive but you should 
keep in mind that the energy is as good as free when everything is paid after 15-20 years.  
 
In locations where the wind speed is insufficient (below 4 m/s) you can choose to join a wind 
power cooperative. Then you can buy the electricity from the wind power – co operative to 
get a much better price than from an ordinary electricity company. One kWh electricity from 
Svensk vindkraftkooperativ costs 0,606 Swedish crowns unlike one kWh from for example 
Fortum where it costs 1,07 Swedish crowns.  



Sammanfattning 
 
Vi står på tröskeln till en stor energiomställning där fossila bränslen fasas ut ur samhället och 
ersätts med förnyelsebara alternativ. Att ersätta energin som används i en vanlig villa med 
egen förnyelsebar energiproduktion är inte något som behöver vara svårt eller ligga 20 år fram 
i tiden. Tvärt om, det finns redan etablerad teknik som till exempel högeffektiva solfångare, 
värmepumpar och små gårdsvindkraftverk som kan ersätta all energi som behövs i en villa.  
Företaget Sol & Energiteknik SE AB i Huskvarna erbjuder många olika produkter som 
reducerar behovet av utomstående energidistributörer (el och värme).  
En normalvilla i Sverige använder ungefär 15000 kWh till uppvärmning, 5000 kWh till 
tappvarmvatten och 5000 kWh hushållsel. Referensvillan som arbetet är baserat på har 14000 
kWh uppvärmning, 5000 kWh tappvarmvatten och 8100 kWh hushållsel. En vedpanna sköter 
uppvärmning och tappvarmvatten och elen köps från elbolaget Fortum.  
Innan man bestämmer sig för att byta uppvärmningssystem eller elproducent måste man 
dimensionera rätt storlek på det nya systemet. Man bör också utföra diverse 
energieffektiviseringar och eventuellt köpa nya energisnåla hushållsapparater. 
     
Genom att ersätta uppvärmningen av tappvarmvattnet med 5 moduler Intelli-Heat vakuumrör 
på sammanlagt 11,4 m2 som är placerade i sydlig riktning med vinkeln 90 grader får man 
6200 kWh varmvatten från mars till november. Resten av uppvärmningsbehovet täcks med 
värmepumpen NIBE Fighter 1135 med effekten 6 kW. Med 3600 kWh el och med en 
värmefaktor på 3 får man ut 11 000 kWh varmvatten. All värme lagras i en ackumulatortank 
på 2000 liter som ska klara att hålla värmen i ca 3 dagar beroende på utomhustemperaturen.  
 
Hushållselen produceras med ett vindkraftverk från Hannevind AB. Ett verk på 11 kW kan 
producera 20 000 kWh el med en vindhastighet på 6 m/s. På de platser där det blåser svagare 
än 6 m/s producerar givetvis verket mindre el. I Jönköping där medelvinden är 4,2 m/s skulle 
ett sådant verk producera 6900 kWh på ett år. För att kompensera den lägre 
energiproduktionen på sommaren då det blåser mindre, kan man sätta upp 10 m2 solfångare. 
De producerar ca 1000 kWh el per år och kopplas enkelt in i ett vanligt eluttag.  
Elnätet används som backup, när man får underskott på el köper man den från elbolaget som 
äger nätet och när man har överproduktion skickar man ut överskottet på nätet.  
 
Kostnaden för en sådan här systemlösning varierar mellan 200 000 till 450 000 kronor 
beroende på var i Sverige man bor. Man får anpassa systemlösningen efter de geografiska 
förutsättningarna. På de blåsiga platserna fokuserar man på vindkraftverket och kanske avstår 
från värmepumpen.  
En årskostnad på 33 000 plus kostnaden för den elen som man trots allt är tvingad att köpa är 
något hög, men då ska man ha i åtanke att energin är så gott som gratis när allt är betalat efter 
15-20 år.  
 
På de platser där det inte blåser tillräckligt (under 4 m/s) kan man välja att bli medlem i ett 
vindkraftkooperativ. Då kan man köpa el från vindkraft till ett mycket billigare pris än vad 
elen kostar hos vanliga elbolag. En kWh kostar hos Svensk vindkraftkooperativ 60,6 öre till 
skillnad ifrån till exempel 107 öre/kWh hos Fortum.        
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1.0 Inledning 
 
Hela världen står inför en stor omställning av sin energianvändning. Olika klimatrapporter 
pekar samtliga på att vi måste fasa ut fossila bränslen (olja, kol och naturgas) ur vårt 
energisystem. Dessa ska ersättas med förnyelsebara resurser som till exempel solenergi, 
bioenergi och vindkraft.  
Trenden att de fossila resurserna blir allt dyrare i takt med att tillgången minskar och 
fyndigheterna blir färre har gjort oss konsumenter mer medvetna om att något måste göras 
samtidigt som medierna pratar allt mer om klimatet och hållbar utveckling.  
När TV4 hade sin klimatvecka gjorde jag testet ”hur klimatsmart är du” på deras hemsida. 
Som energiingenjör bör man tänka miljö- och energiriktigt i de flesta situationer i vardagen, 
men som student kanske man inte alltid kan välja det rätta utan får ta det som plånboken 
tillåter. Resultatet blev i alla fall att jag levde som om det fanns 2,14 jordklot. Detta är inte en 
hållbar situation! 
Bostäder och service använde 2005 ca 145 TWh eller ca en tredjedel av all energi i Sverige 
[11], men i dagsläget är det väldigt få bostäder som har någon form av egenproducerad energi, 
trots att det finns teknik och etablerade produkter på marknaden som går att använda.  
Om fler småproducenter skulle satsa på att producera egen förnybar energi skulle det vare ett 
steg i en hållbar utveckling. Sverige kunde på sikt bli egenförsörjande på energi och med flera 
småproducenter blir inte samhället lika sårbart vid strömavbrott och angrepp utifrån.  
 
Alla småhus kanske inte har de bästa förutsättningarna att vara egenproducenter, huset är inte 
vänt mot söder eller det blåser kanske för dåligt. Vad finns det för alternativ när dessa 
förutsättningar inte uppfylls?  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att förse en villa med tillräckligt med energi så att den blir 
självförsörjande till en rimlig kostnad. Detta ska sedan kunna tillämpas på de flesta liknande 
byggnader i framtiden. Villan kommer att bli självförsörjande om man ser till 
energianvändningen över ett helt år, men variationer kommer att finnas beroende på vilken 
säsong det är. Det vill säga att under vintern kan man bli tvungen att använda el från elnätet 
och på sommaren kan man i stället skicka ut överflödet på elnätet.    
 

1.2 Metod 
Insamling av material har skett genom att besöka hemsidor på Internet och läsa igenom 
kurslitteratur och kontakt med berörda företag. En öppen dialog med mina kurskamrater har 
också förekommit. Beräkningar av dimensionen av system och kostnad har skett i Microsoft 
Excell. En modell som skall användas vid utställningen av examensarbetet har införskaffats 
också byggts för att illustrera hur energin produceras i huset.       
 

1.3 Avgränsningar 
Endast etablerade produkter kommer att användas och det är produkter som företaget Sol & 
Energiteknik SE AB i Huskvarna säljer eller planerar att sälja. En liten beskrivning av någon 
av framtidens produkter kommer dock att ske. Styrsystem för solfångare, solceller och 
vindkraftverk tar jag inte med i detta arbete. 
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2.0 Bakgrund 
 
Det hus som jag har valt att basera mina uträkningar på är en 1,5-plansvilla med inredd 
övervåning och källare samt garage.  
Väggarna tilläggsisolerades med ett lager isolering på 80-talet men ingenting har gjorts åt 
taket. Villan har vanliga tvåglasfönster och självdragsventilation.  
Uppvärmning sker med en vedpanna med ackumulatortank på 500 liter (ack.tanken är 
underdimensionerad). Pannan har två el-patroner med den sammanlagda effekten 9 kW men 
de används sällan. 
 
Villan ligger i Lesjöfors i nordöstra Värmland som har temperaturzonen två (norrland har ett 
och västkusten fyra). [35]                      
 
Det bor två personer permanent i huset men på vardagarna bedrivs det 
familjedaghemsverksamhet där. 
Elektriska produkter med hög effekt som används: Torktumlare, kyl, 2 st relativt gamla frysar, 
bastu, TV, dator samt ett el-element på övervåningen.  
 
Teknisk specifikation om villan: 
  
Byggnadsår:1949 
Boyta: 131 m2

Biyta: 100 m2

Elförbrukning: 8100 kWh (Fortum) 
Vedförbrukning: 20 m3/år 
Vattenförbrukning: 144 m3 

 
Behov som måste täckas är: 
 
Uppvärmning: 14 000 kWh / år [38] 
Nuvarande uppvärmning sker med en vedeldad panna. 
 
Varmvatten: Ca 5 000 kWh / år [38] 
Nuvarande uppvärmning sker med en vedeldad panna. 
 
Hushållsel: ca 8 100 kWh / år 
Nuvarande hushållsel köpes från Fortum. 
 
 
En medelvilla i Sverige använder ungefär 25 000 kWh energi fördelat på: uppvärmning 
15 000 kWh, tappvarmvatten 5000 kWh och hushållsel 5000 kWh. [6] 
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3.0 Systemlösning 
På uppdrag av Sol- & Energiteknik SE AB ska olika systemlösningar utforskas om hur en 
villa kan bli självförsörjande på energi. De produkter som skall användas för denna 
systemlösning är: 
 
Intelli-Heat vakuumsolfångare: för till största del uppvärmning av tappvarmvatten och när 
detta behov är täckt även bidra med uppvärmning av huset. 
 
Bergvärmepump NIBE 1135 på 6 kW: för uppvärmning av fastigheten när det behövs.  
 
Solceller: för produktion av hushållsel och i viss mån indirekt till uppvärmning via 
bergvärmepumpen. 
 
Vindkraftverk från Hannevind AB på 5,5 eller 11 kW för produktion av hushållsel och i viss 
mån indirekt till uppvärmning via bergvärmepumpen.   
 
Tillhörande reglersystem för solfångare, solceller och vindkraftverk.   
 

3.1 Uppvärmning inklusive varmvatten 
 
Den vanligaste formen som en villa värms upp på är med el, ca 22 % av alla hushåll. Hälften 
av dessa är uppvärmda med direktverkande el och hälften med en elpanna. Det är vanligt med 
ett kombinerat system av till exempel el/biobränsle, el/olja/ved. Anledningen till att så många 
använder sig av eluppvärmning är det låga elpriset jämfört med övriga Europa. Det billiga 
elpriset beror på att Sverige till största delen producerar el med billig vatten- och kärnkraft. 
Men elpriset kommer sannolikt att öka i framtiden, vilket leder till att fler och fler konverterar 
till andra uppvärmningssystem.  
De system som enbart använder en energibärare är: biobränsle 7% (ved, pellets och briketter), 
olja 4%,  fjärrvärme 7% och berg/jord/sjövärmepump 11 %. [11] 
 
I ett biobränsleeldat system värmer pannan tappvarmvatten och skickar ut värmen i ett 
vattenburet system, alltså vattenburna radiatorer. I eluppvärmda hus har det 
direktverkandesystemet en el-varmvattenberedare som enbart gör tappvarmvatten och el-
radiatorer värmer upp huset. En el- och oljepanna har ett vattenburet system precis som ett 
biobränsleeldat. Ett hus med fjärrvärme har en värmeväxlare i huset som växlar över värmen 
som kommer via vattenburna pipelines från ett centralt värmeverk.  
 
Alternativa kombinationer 
 
En solfångare kan egentligen kompletteras med alla typer av varmvattenberedare men passar 
bäst ihop med ett system som eldas med biobränsle och som har ackumulatortank.  
En värmepump kan kompletteras med alla slags vattenburna system och i ett hus med 
direktverkande el kan man istället installera en luftvärmepump.   

 4/40



Johan Holmkvist  Energiingenjörsprogrammet 
Examensarbete 15 p: Det energiproducerande huset Högskolan i Halmstad 

4.1 Solfångare 
En solfångare tar tillvara på solens strålar och värmer upp en vätska i ett slutet system 
(solslingan). Vanligtvis är det en blandning av glykol och vatten som löper i en slinga genom 
solfångaren från taket ner till pannrummet där en ackumulatortank värms upp genom en 
värmeväxlare eller en slinga i tanken. Energin från solen är ju gratis så man kan säga att 
driftkostnaden är noll för en solfångare men det är en relativt stor kostnad när man köper och 
installerar den. När hela anläggningen är betald har man helt och hållet gratis varmvatten på 
sommarhalvåret. Det finns ett solvärmestöd som kan sökas och ligger på 2 kr/kWh men max 
7500 kr. [2] 
 
 
Schematisk bild över hur systemet fungerar. [2] 
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4.2.0 Olika typer av solfångare 

4.2.1 Poolsolfångare 
Det är den enklaste formen av solfångare som ofta är gjord av plast eller gummi. Poolvattnet 
cirkulerar med hjälp av en cirkulationspump direkt i solfångaren på taket. Det är väldigt låg 
verkningsgrad på en poolsolfångare men det rör sig inte om några större temperaturer i en 
pool så därför spelar det ingen större roll. Det krävs ingen isolering eller särskild absorbator 
utan är endast en slags svart matta som läggs ut på taket. [2] 

4.2.2 Plan solfångare 
Den är mer avancerad och effektivare än poolsolfångaren, då den har en isolerad botten och 
en absorbator innanför en glasyta. En separat slinga krävs där glykolvatten värmer upp vattnet 
i ackumulatortanken via värmeväxlare utanför eller genom en slinga i tanken. 
Glykolblandningen fungerar som frostskydd för vattnet. Vissa plana solfångare kommer upp i 
nästan samma effekt som vakuumsolfångare och kan till och med producera mer varmvatten 
på sommaren men är mindre effektiva på vintern. [2] 
 

4.2.3.0 Vakuumsolfångare 
Den mest avancerade modellen av solfångare är vakuumrörsolfångare. Det är ett glasrör med 
vakuum och i glasröret ligger det en absorbator. Fördelen med vakuumrör är dess höga effekt 
och låga värmeförluster. Man kan likna den vid en termos som håller värmen men till skillnad 
från en termos får den värmen via den ultravioletta och infraröda strålningen men håller kvar 
den som en termos. [2] 
 

4.2.3.1 Helvakuumrör  
Är ett rör som består av enbart ett lager glas som har totalt vakuum. Man kan få problem med 
övergången från metall i toppen där absorbatorn övergår till samlingsröret (solslingan). När 
det är stora temperaturskillnader kan vakuumet läcka ut eftersom metallen och glaset rör sig 
olika mycket i förhållande till varandra. En annan nackdel är att absorbatorn ofta är platt 
vilket leder till att man inte får samma värmeproduktion när solen lyser från sidan. [2] 
 

4.2.3.2 Termosvarianten 
Det är två lager glas som är sammansmälta i botten och toppen vilket gör att röret i stort sett 
inte har några skarvar. På så sätt blir det inte samma problem vid övergången till 
samlingsröret, vilket får till följd att vakuumet behålls längre. Absorbatorn är också rund så 
man får bättre effekt vid solsken från sidan. [2] 
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4.2.3.2.1 Våt övergång 
Det finns olika typer av övergångar från vakuumrör. Med den våta övergången menar man att 
det är samma vätska i hela solslingan, som går ner och vänder i vakuumrören. På absorbatorn 
sitter det ett u-rör som vätskan transporteras genom. Om ett glasrör skulle gå sönder kan man 
bli tvungen att tappa hela systemet på glykolblandningen för att kunna byta ut det trasiga 
röret. Ett annat problem är att det kan bli stora tryckfall då vätskan ska gå igenom alla trånga 
absorbatorrör. Det finns också risk att det inte cirkulerar vätska genom alla vakuumrör om det 
uppkommer en luftbubbla i systemet. Ytterligare nackdelar med fler anslutningspunkter i ett 
system är att det är större risk att det ska börja läcka någonstans. [2] 
 
 

4.2.3.2.2 Torr övergång 
Med den torra övergången har varje 
vakuumrör en värmeväxlare i 
heatpipens topp. En heatpipe är ett 
kopparrör som har värmeledande 
flänsar av aluminium. I heatpipen f
det en vätska som förångas när den bl
varm och stiger upp i rörets topp där 
den kondenseras och växlar över 
värmen till glykolvätskan och rinner
sedan tillbaka ner i heatpipen. Fördela
med en torr anslutning är att man 
lättare kan byta ut ett trasigt rör då 
man slipper tappa av systemet på 
vätska. [2] 

Vakuum 

Ångan kondenseras 
och rinner ner 

Kopparheatpipe 

Värmeväxling 
till samlingsröret

inns 
ir 

 
r 

 

4.2.3.3 Intelli-Heat vakuumsolfångare 
Sol & Energiteknik SE AB är ett företag som säljer VVS produkter men har inriktat sig på 
solfångare. Märket Intelli-Heat som är en av marknadens effektivaste vakuumsolfångare är 
bland annat en solfångare de säljer. [2]   

 

4.3 Vinkelns beroende för produktionen 
Solfångarens vinkel mot solen är en avgörande faktor för hur stor varmvattenproduktion man 
får. Störst produktion får man om solfångaren är orienterad mot syd med en vinkel på 45 
grader. Då har man störst varmvattenproduktion på sommaren och lite lägre på vintern då 
solen inte alltid når över 45 grader. På sommaren är inte behovet för uppvärmning av villan 
stort vilket leder till överproduktion av varmvatten.   
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Solenergins procentuella fördelning över året på en yta vinklad 45 grader mot söder. Figuren 
visar ett genomsnitt för Sverige. [1] 
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Är överproduktionen stor på sommaren kan man få problem med överhettning i solfångaren 
och man kan bli tvungen att göra sig av med överskottsvärmen. Har man en pool så kan man 
värma upp den annars kanske man blir tvungen att vattna gräsmattan och det kan kännas lite 
onödigt.  
Ökar man vinkeln mot 90 grader eller rent av monterar solfångaren vertikalt på väggen får 
man en lägre produktion på sommaren men en jämnare produktion sett över hela året. Då 
börjar solfångaren producera mer värme under vår och höst eftersom solen står lägre på 
himlen. Fördelningen blir sådan som diagrammet nedan visar. 
 

Procentuell fördelning av solinstrålning mot en yta med 
vinkeln 90 grader
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Diagrammet är baserat på egna uträkningar men överensstämmer med data från EU:s 
webbportal. [29] 
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5.0 Lagring av varmvatten – ackumulatortank 
En solfångare bör alltid arbeta mot en ackumulatortank för att inte bli överhettad. Volymen på 
tanken kan man generellt säga ska vara 75 liter/m2 solfångararea. [4] Ju mindre 
ackumulatorvolym desto kortare blir lagringstiden av värmen. Har man däremot större 
lagringsvolymer tar det mycket längre tid att värma upp den, vilket kan resultera i att man 
måste använda tillsatsvärme. I en ackumulator fördelas värmen i olika temperaturskikt, 
eftersom vatten har dålig ledningsförmåga och det inte är någon omröring av vattnet. Genom 
att man har olika slingor och spiraler i tanken på olika höjd kan man påverka skiktningen 
ganska mycket. Det kan vara så stor skillnad som 90 0C grader i toppen och endast 25 0C i 
botten av ackumulatortanken. [13] 
En solvärmeslinga bör vara inkopplad så lågt i tanken som möjligt för att solfångaren skall 
kunna arbeta mot så låg temperatur som möjligt. Ju lägre temperatur i tanken jämfört med 
temperaturen i solfångaren desto bättre verkningsgrad får solfångaren. [4]      
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6.0 Bergvärmepump 
En värmepump fungerar så att den omvandlar el till värme genom att man förångar ett 
köldmedium som har väldigt låg kokpunkt. Värmen tas från berggrunden/grundvattnet. Sedan 
leds köldmediet in i en kompressor som ökar trycket i ångan. Därefter kommer ångan till 
kondensorn och övergår till vätskefas. Där avges värmen som tas till vara på i värmesystemet. 
Sedan leds köldmediet tillbaka till förångaren genom en ventil som håller trycket på rätt nivå. 
[26] 
 
Schematisk bild på hur en värmepump är uppbyggd. [3] 
 

 Radiatorer 

Varmvatten – 
beredare 

Kondensor 

Förångare 
Kompressor 

Strypventil 

Värme från 
berggrund 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 NIBE Fighter 1135 med effekten 6 kW 
Sol & Energiteknik SE AB är även återförsäljare av denna bergvärmepump som gott och väl 
uppfyller uppvärmningsbehovet då solfångarna inte räcker till.  
Man talar om en värmepumps värmefaktor och talar då om hur effektivt den omvandlar el till 
värme. NIBES Fighter 1135 har ett värmefaktor på 5 men i praktiken bör man räkna med ett 
något lägre värde mellan 3-4. [13]  
 
Bergvärmepumpen bör gå så lite som möjligt eftersom den drivs av el. Men när solfångaren 
inte räcker till för att värma villan måste man givetvis använda den.  
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7.0 Vedeldning vid kalla vinterdagar 
Det tidigare uppvärmningsbehovet uppfylldes genom att man eldade 20 m3 (staplad ved), 
vilket helt ersätts med solfångare och värmepump.  
Vid riktigt kalla vinterdagar kan man dock bli tvingad att elda i pannan om bergvärmepumpen 
inte klarar av uppvärmningsbehovet. Man kan alltså ha kvar pannan som en enkel men väldigt 
bra backuplösning. Ett problem som kan uppkomma då man slutar att elda i sin panna och 
skorstenen inte blir varm är att man får sämre självdrag i villan. Har man tätat fönster och 
dörrar kan det bildas fukt och mögel om det inte är bra ventilation.  

 

8.0 Elektricitet 

8.1 Hushållsel 
Hushållsel är den el alla apparater förbrukar, som används i hushållet, till exempel TV, dator, 
kyl och frys. När man köper en ny produkt brukar de flesta bara utgå från inköpspriset och 
inte tänka på driftkostnaden dvs. hur mycket el de förbrukar under användning. Man kan i 
längden tjäna på att välja en dyrare apparat som drar mindre el än en billig med hög 
elförbrukning. [12]    
 
När man har en villa som producerar sin egen energi ter det sig ganska självklart att man 
måste tänka på hur mycket el man förbrukar så man slipper använda el från elnätet. Därför är 
det viktigt att använda sig av energisnåla apparater och dessutom tänka på hur mycket man 
använder dem. I vissa delstater i USA har man elmätare som mäter nettoanvändningen genom 
att de avläser både konsumerad och producerad el (elmätarna går alltså baklänges). Detta har 
visat att konsumenterna minskar sin elanvändning när de ser att elmätarna går baklänges och 
på så sätt minska deras elräkning. [17]     

 

8.1.0 Vindkraftverk 
Andelen vindkraftproducerad el i Sverige år 2005 var 0,9 GWh [11] Det blir allt vanligare 
med vindkraftverk i Sverige. Trenden går mot allt större och effektivare verk och stora 
havsparker håller på att byggas. [11] Men det finns även några företag som bygger och 
levererar små vindkraftverk med låg effekt som lämpar sig till sommarstugor, villor och små 
gårdar. Dessa verk har effekter mellan 2,2 W och 45 kW och producerar från 1000 kWh till 
100 000 kWh. Små gårdsvindkraftverk lämpar sig väldigt bra till att få ner sin elräkning och 
om det blåser mycket kan man betala av investeringen på mellan 5 -10 år. [20]    
 
Energin som finns i vinden varierar med vindhastigheten i kubik (v3). Om vinden ändras från 
3 m/s till 1 m/s, ändras energin i förhållandet 27 till 1 (33 och 13). Det betyder att små 
variationer i vindhastigheten får stor betydelse för energiproduktionen. [5]     
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8.1.1 Hannevind AB 
Hannevind AB bygger vindkraftverk från 2,2 kW till 45 kW. Alla är små gårdsverk bestående 
av en trebladig turbin (förutom verket på 2,2 kW som har 6 blad) som är monterad på 
växellådans huvudaxel. Den asynkrona generatorn som tappar sin magnetisering och 
strömproduktionsförmåga när det blir strömavbrott, skyddar på så sätt reparatörer från 
backström. Bromsar aktiveras också vid strömavbrott för att inte verket ska ”rusa” och skada 
komponenter. Verken når maxeffekt vid en vindstyrka på 9 m/s och när det blåser för starka 
vindar på över 20 m/s vrids verket 90 grader mot vindriktningen så det stannar och låses med 
hjälp av bromsar. [20] 
 
I början av projektarbetet tänkte jag använda ett verk från Hannevind AB med effekten 5,5 
kW, men kom fram till att ett större bör användas. Ett sådant verk kan täcka villans behov om 
det blåser en medelvind på 5,6 m/s och år. Blåser det däremot mindre måste man öka effekten 
på verket varför jag valde ett större verk med effekten 11 kW och tornhöjden 18 meter. Det 
producerar 20 000 kWh på ett år med en medelvind på 6 m/s. [20] 

 

Från vänster: ett 5,5 kW verk och ett 2,2 kW monterat vid gaveln. 
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8.1.2 Solcell 
En solcell är en halvledare ofta gjord av kisel som har två olika skikt där det ena släpper ifrån 
sig en elektron när solljus träffar ytan varpå elektronen vandrar till det andra skiktet. Man får 
då en ström av elektroner som man kan utnyttja i elektriska system. Det rör sig om väldigt 
små strömmar så därför seriekopplas dessa celler för att få en större spänning. [23] 
 
Det finns även andra slags solceller som kallas tunnfilmssolceller. Det är en ljusabsorberande 
film som består av bland annat ämnena koppar, gallium, indium och selen. De är mycket 
billigare, men har generellt en lägre verkningsgrad än vanliga kristallina solceller. [28]       
 
Företaget Legoelektronik i Falkenberg har en väldigt simpel lösning när det gäller att använda 
solceller. Det enda som behövs är fyra stycken solceller på 150 W och en Solar converter 700 
W som gör om likströmmen till växelström. Man monterar solcellen på taket och kopplar in 
solpanelen i ett eluttag på sin sida om elmätaren. [23] Med normal solinstrålning kan man få 
ut ca 500 kWh per år. [15] Har man ett större energibehov är det bara att dubblera paketet för 
den dubbla energin och så vidare. Med denna metod får man dock inte ut någon ersättning för 
det överskott man producerar på sommaren.  
Man måste anmäla till nätägaren att man skaffat en sådan anläggning även om man inte 
skaffar något inmatningsabonnemang.  
 
Schematisk bild över hur elektriciteten produceras i huset. 
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8.2 Backup - Elnätet 
I och med att elen som produceras i villan inte alltid konsumeras eller inte räcker till måste 
man alltid ha en backup. Det vill säga på natten när det varken blåser eller är solsken måste 
man ta el från någon annanstans. Det samma gäller när man inte använder all el som 
produceras, då måste överskottet ut ur systemet på något sätt.  
När det gäller elnätet som backup är det en utmärkt lösning eftersom elnätet i sig fungerar 
som ett stort lagringsutrymme av el. Elen lagras inte som i ett batteri utan det fungerar så att 
när någon behöver el så produceras den någonstans. Om man skickar ut en kWh 
solcellsproducerad el så behöver man kanske inte importera den kWh från t ex Danmark. [7] 
 
För solcellsproducerad el finns det olika lösningar som går ut på att man bara släpper ut elen 
på nätet utan att mäta eller få betalt för den. Legoelektroniks solcellspaket fungerar utmärkt 
för detta ändamål. [23] 
Solceller genererar likström men den behöver göras om till växelström genom en växelriktare 
innan man kan använda elen. När solcellerna producerar el använder man den direkt och om 
det blir överproduktion så dumpar den överskottet på elnätet utan någon ersättning. På så sätt 
slipper man skaffa ett inmatningsabonnemang men man får då ingen ersättning för 
överproduktionen men måste ändå rapportera installationen till nätägaren. [7]      

 

8.2.1 Hinder 
En nätägare är skyldig att mäta den el som produceras i ett icke-koncessionspliktigt* nät. 
Därför krävs det att anläggningsägaren och nätägaren kommer överens om ett 
inmatningsabonnemang och elmätare som mäter produktion. Vill anläggningsägaren också ha 

t el-certifikat krävs det att man mäter produktionen varje timme.  
atningsabonnemanget som nätägaren tar betalt, för att man ska kunna sälja sin 

överskottsel, kostar ca 3600 kr/år. För att få en så bra överblick på produktion och användning 
av el, krävs regelbunden rapportering och avläsning av elmätaren. Ersättningen man får för 
producerad kWh är väldigt låg, vilket leder till ännu sämre förutsättningar för att tjäna på att 
sälja sin el.      
I dagsläget är det därför inte lönt att sälja sin överproduktion av el till nätägaren. Eftersom 
intäkterna från försäljningen inklusive el-certifikat inte täcker kostnaderna för 
inmatningsabonnemanget. [7] 
 
Fler privatpersoner skulle satsa på att producera el om det gav någon ekonomisk vinning.   
 
*Koncessionspliktiga nät är en starkströmsledning som används för överföring av el till andra 
förbrukare och är tillåtna av regeringen.  
I ett icke-koncessionspliktigt nät överförs elen enbart för egen användning.   

et
Inm
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8.3.0 Elmarknad i andra 
Några länder har kommit mycket

länder 
 längre i arbetet med att få fler småskaliga 

t 

 
ämd 

roduceras inom sitt serviceområde. Det fasta priset sänks med ca 5 % per år för att inte 

elsebarproducerad el. Investeringen blir säkerställd och det blir lättare 

ulerade till 
å solcellsanläggningar. Det var ett lyckat bidragsystem, vilket resulterade i 

tt fler städer följde efter och införde samma modell. [33] 

ut på att 

enterna får en summa en 
 små 

soner som har satt upp ett vindkraftverk på sin gård och varit 

$ 

Fler objekt finns på denna sida: 
http://www.bergey.com/Examples.htm#Off-Grid,+U.S

energiproducenter. Tyskland är ett exempel där vindkraft och solcellsanläggningar är mycke
vanligare än i Sverige. [9] 
 

8.3.1 Tyskland 
I Tyskland har man ett annat system för anslutning av små el-producerande anläggningar än i
Sverige. Det går ut på att man tar ut ett fast pris per producerad kWh över en best
tidsperiod, så kallad ”feed-in-tariff”. Elhandelsbolag är tvingade att köpa förnyelsebar el som 
p
teknikutvecklingen ska stanna av och för att justera minskade energiteknikkostnader. Om en 
elproducent får ett fast pris på till exempel 5 kr/kWh under 15 år skulle det stimulerar till 
utbyggnad av små förny
att låna pengar i banker. Det går att låna ända upp till 90 % av installationskostnaderna.  
Det är konsumenterna som står för kostnaderna genom en extra avgift på ca 1 € per hushåll i 
månaden. [9]   
 
I staden Achen (1994) fick solelsproducenter ersättningen ca 9 kr/kWh vilket stim
utbyggnad av sm
a
 

8.3.2 USA 
I USA har man en fond som heter Clean County PUD SNAP Program som går 
konsumenter betalar en frivillig summa från 2,5 $ till 50 $ i månaden. Pengarna används 
sedan till små lokala anläggningar som producerar grön el. Elproduc
gång om året på 1,19 $ per producerad kWh. Syftet är att stimulera en utbyggnad av
anläggningar med förnyelsebar elproduktion. [26]  
Denna metod skulle man kunna använda sig av även här i Sverige för att få fart på 
utbyggnaden av småskalig elproduktion.    
 

8.3.2.1 Befintliga objekt  
Det finns exempel på privatper
väldigt nöjda över investeringen. Med ett verk på 10 kW på en höjd av 30 m producerar det på 
11 månader med medelvinden 5,5-6 m/s 7222 kWh. Investeringskostnaderna var på 37 800 
och med SNAP fonden fick de 8590 $ eller 1,19 $/kWh efter första året vilket motsvarar 
nästan en fjärdedel av investeringskostnaden. Med andra ord det är en väldigt lönsam 
investering.  [26]   
 

. 
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8.4 Vindkraftkooperativ 
Vill man investera i ett eget vindkraftverk och bor på en plats där det inte blåser tillräckligt 
mycket för att producera nog med el för att förse sitt behov, finns alternativet att bli medlem i 
tt vindkraftkooperativ.  

Det finns lokala och rikstäckande vindkraftkooperativ där man kan bli medlem och köpa sin 
s. Enligt Svensk vindkraftkooperativ kostar en andel 6000 kr och då har 

Wh. 

 
i 

tt få tillbaka investeringen. Det är också lång kö för att bli medlem, så man 
ör anmäla sig ganska omgående om man vill bli medlem i något kooperativ. [30] 

an bör alltid gå igenom sin energiförbrukning och se om det finns enkla åtgärder för att 
ånga apparater som drar mer el än man förväntar sig och man kan lätt 

kningen med en energimätare. En sådan apparat kan man få tag på hos Clas 

ändra sina vanor till ett mer 

e

el till ett reducerat pri
man tillgång till 1000 kWh. Man kan köpa hela delar upp till helt tusental av det elbehov man 
har. Har man en elanvändning på 6400 kWh kan man endast köpa 6 delar alltså 6000 k
Man köper elen från kooperativet till ett lägre pris än från sin vanliga el-distributör och man 
får utdelning på sina andelar varje år.  
Elpriset är från 23 öre/kWh och med skatt, miljöbonus el-certifikat och moms blir det 60,6 
öre/kWh. Det är ca 40 % billigare än vad man får betala för en kWh med ett vanligt el-
abonnemang. Man kan alltid säga upp sitt medlemskap och då får man tillbaka det man har 
investerat. Man måste säga upp sitt medlemskap senast den 31 december för att få tillbaka
sina investeringar den första juli nästa år. Säger man upp det den första januari får man vänta 
18 månader på a
b
 

9.0 Energieffektivisering 
M
minska den. Det finns m
se energiförbru
Ohlson eller liknade butik. Den mäter bland annat effekten, energin (kWh) och man kan 
dessutom ställa in så den räknar ut kostnader. Det är mycket intressant och nyttigt att 
verkligen få se med egna ögon hur mycket en apparat drar och få siffror på det som man 
sedan direkt kan överföra till en kostnad. Det blir på så sätt en morot att inte använda så 
mycket el och kan underlätta betydligt om man vill 
energimedvetet synsätt.  
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9.1.0 Enkla åtgärder för att spara energi 

dyrare än en vanlig glödlampa men håller 10 gånger längre och drar 

 - 

 

brytare 
-

är 

an kan 
taren 
er 

etta 
ktor och i Europa står de för hela 2 % av all elförbrukning. [32] 

 

9.1.4 Släcka lampor 
Det har varit en ständig myt att det skulle dra så oerhört mycket mer ström att tända och 
släcka en lampa än låta den vara tänd medan man lämnar rummet. Sådant är inte fallet! Man 
tjänar på att ha lampan tänd om man lämnar rummet några sekunder och om man har ett 
lysrör rör det sig om ca 30 sekunder. Man bör med andra ord alltid släcka lampor när man inte 
vistas i rummet. Visserligen sliter det lite mer på lamporna av att tända och släcka dem oftare 
men det rör sig inte om någon större förkortning av livslängden. [39]    

9.1.5 Timer vid ”myslampor” 
Har man små lampor i fönstret som lyser för att öka mysfaktorn i rummet är det 
utomordentligt bra att ha lågenergilampor i dessa samtidigt som man har en timer som stänger 
av dem på natten när man har lagt sig. Då slipper man gå och släcka dessa innan man lägger 
sig. Det kan även fungera som en enkel åtgärd att inte locka till sig tjuvar när man är bortrest.     
 

9.1.1 Lågenergilampor 
En lågenergilampa är lite 
mindre än hälften av den el som en glödlampa gör. Förr var lågenergilamporna stora och 
”fula” men nu finns det fler olika former och storlekar så det estetiska problemet med de 
gamla är inte längre ett stort problem. Om man byter ut 10 lampor till lågenergilampor så kan 
man spara 500 kWh per år och beroende på sitt elpris ungefär lika mycket pengar. [24]    
 

9.1.2 LED - lampor 
Det finns även teknik som inte riktigt har etablerat sig på marknaden än och det är LED
belysning (Light Emitting Diod). Det är lampor som använder sig av dioder med väldigt låg 
effekt. En lampa har endast en effekt på någon watt och en extremt lång livslängd. Priset är
dock väldigt högt jämfört med vanliga glöd- och lågenergilampor men på grund av den långa 
livslängden kan man ändå räkna hem investeringen på några år. [34] 
Detta är verkligen framtidens belysning.       
 

9.1.3 Grenkontakter med ström
En del elektriska apparater drar el fastän de är avstängda, så kallad standby-el, särskilt TV
apparater, videos, stereos och datorer förbrukar mycket när de är avstängda. Stänger man av 
en TV på fjärrkontrollen, drar den fortfarande ca 15 W el. [37] En stationär dator drar ungef
25 W el i standbyläge.  
För att helt stänga av strömmen finns det grenkontakter med en strömbrytare på som m
köpa på de flesta butiker som säljer el-produkter. Det finns också en variant där strömbry
sitter på sladden precis som på en lampa, med fördelen att man slipper att böja sig ner ell
stänga av dosan med foten. I Sverige är standby-förlusterna lika stora som före d
Barsebäcks kärnkraftsrea
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9.2 Energieffektivare produkter 
Har man gamla apparater som tvättmaskiner, frysar, kylskåp som envisas med att fungera 

om väggarna och taket?   

 

 kommit 
lingmotor på en pelletspanna som med hjälp av värmen från 

 

 
mständigheter. [18]    

trots att de är över 20 år gamla bör man trots allt fundera på att byta ut dessa. Till exempel 
drar en ny frys knappt hälften av den el en gammal frys förbrukar. Om man ska köpa en 
produkt bör man göra en avvägning mellan förbrukning och inköpspris. [12], [37]    

 

9.3 Isolera 
Ett hus förlorar stora värmemängder genom väggar och tak. En tilläggsisolering av dessa kan 
vara ett bra alternativ om man vill minska sitt uppvärmningsbehov. I samband med 
renovering kan man tilläggsisolera då det inte blir lika stor investering som om man enbart 
beslutar sig för att tilläggsisolera. [6] 
 
Varför överdimensionera sitt värmesystem om värmen strålar bort gen

 

9.3 Energieffektiva fönster 
Att byta ut gamla fönster till nya energieffektiva är ett annat bra alternativ för att minska sina
energikostnader. Det kan bli ganska dyrt att byta ut alla sina fönster om det nu inte är något 
fel på de befintliga. Om man däremot är tvungen att renovera sina befintliga fönster blir det 
inte så mycket dyrare att lägga på en extra kostnad för att få energieffektiva fönster i stället. 
[6]       
  

10.0 Ny teknik 
et finns potentiell teknik som inte har etablerat sig ännu på marknaden men som i framtiden D

kan vara ett alternativ för det energiproducerande huset. Några företag i Österrike har
på idén att montera en stir
bränslet producerar el. 15 kW värme bli 1 kW el vilket betyder att ett hus som använder 
20 000 kWh till uppvärmning och varmvatten kan producera 1333 kWh el. Fördelen med 
stirlingmotorer är att de inte behöver ånga för att producera el. En stirlingmotor arbetar genom
att gas (luft) expanderar vid en varm sida och flyttar en kolv tills gasen kyls av vid en kall sida 
och processen upprepas. Denna rörelse får sedan en generator att alstra elektricitet. En sådan 
här panna kostar ca 5000 € exklusive installationskostnad plus övriga kostnader och ska enligt
tillverkaren betala sig på 5 år, baserat på Österrikiskt elpris och lokala o
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11.0 Dimensionering av anläggningen 
 rätt så man inte betalar extra mycket för ett 

ka 
r 

r har förts 
in och beräknats.  

Villan som används som referensobjekt använder vid extrema vintrar 25 m3 staplad ved men 
lvarmt år ca 20 m3. 1 m3 ved innehåller 978 kWh om man räknar med en 

.  

2.0 Kostnad  
ensioneringen. På så sätt får 

ende på storleken på anläggningen. Det är lite 

Det är viktigt att dimensionera anläggningen
system som inte utnyttjas optimalt. Om man bara använder 10 000 kWh för uppvärmning s
man inte dimensionera för 20 000 kWh eller tvärt om. Därför är det viktigt att ta reda på hu
stort behovet är innan man börjar dimensionera och leta efter lämpliga komponenter.   
Dimensioneringen av anläggningen har gjorts i Microsoft Excell där olika parametra

 

under ett norma
densitet på 416 kg/m3 ger 20 m3 då 19 552 kWh och inkluderar tappvarmvatten som är 
konstant 5000 kWh per år eller 417 kWh per månad. Det är utifrån detta värde som 
värmesystemet är dimensionerat. [37] 
 

lsystemet är dimensionerat utifrån elanvändningen enligt el-distributören FortumE
    

1
Beräkningar har gjorts i Excell och är också kopplade till dim
man automatiskt fram kostnaden bero
komplicerat att få ett exakt svar på vad kostnaden kommer att bli eftersom varje hus och 
anläggning är unik. Ett ca pris har därför angetts för att få en bra överblick över den totala 
kostnaden. Annuitet och pay-off-tid beräknas.    
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13.0 Resultat 
 
Jag har kommit fram till två olika resultat, beroende på de geografiska omständigheterna, som 
är rimliga både ur ett ekonomisk och miljövänligt perspektiv. Det första alternativet är då 
villan ligger på sin riktiga plats, det vill säga i Värmland. I alternativ två har jag i teorin flyttat 

ledningen till de två olika resultaten är för att illustrera att det finns 
sningar beroende på vilka förutsättningar bostaden har. Resultatet i Jönköping är inte riktigt 

g 
onen, Daglösen, ligger ca 3 mil söder om villan och har en medelvind 

 än 

 kan utnyttja bidraget på 70 % av 
stallationskostnaderna som offentliga byggnader kan få. [35] Om det hade funnits något 

sådant bidrag skulle man mycket väl kunna installera lite solceller också men i dagsläget lönar 
det sig inte. Jag har därför valt att inte använda solceller för denna systemlösning. 
 
Här passar det i stället utmärkt att bli medlem i ett vindkraftkooperativ och skaffa andelar i ett 
vindkraftverk. Det är mycket bättre att köpa el från ett effektivt vindkraftverk än att 
överdimensionera ett där det inte blåser tillräckligt. Man reducerar dessutom sin 
energikostnad med ca 40 %. På Svensk vindkraftskooperativs hemsida kan man räkna ut vad 
man får för avkastning som medlem. [29]  
 
http://www.svef.nu/vindandelar/index.php

villan till en blåsigare plats nämligen Jönköping, där man kan använda vindkraftverk från 
Hannevind AB. An
lö
ekonomiskt försvarbart men dock möjligt att genomföra.   
  

13.1.0 Alternativ 1 
 
Lokalisering: Lesjöfors Värmland. 
 

13.1.1 El-genererin
Den närmsta väderstati
på 2,1 m/s per år. [10] Det räcker knappt till att starta ett vindkraftverk från Hannevind och
mindre ge tillräckligt med energi för att klara elbehovet.  
 
Solceller är väldigt dyra och producerar inte tillräckligt med el för att man ska tjäna på att 
installera dem. Småhus ingår inte i kategorin som
in

   
 
Efter att ha gjort energieffektiviseringar så som byte till lågenergilampor och byte av frysar 
har elanvändningen minskat med 1000 kWh. Trots det är den nya årsförbrukningen ca 10600 
kWh eftersom värmepumpen har ökat elbehovet.  
Man kan köpa 10 andelar i Svensk vindkraftkooperativ och få vindkraftgenererad el till villan 
upp till 10 000 kWh. 
 
Med ett elpris på 60,6 öre/kWh får man en kostnad på 8900 kr/år jämfört med samma el-
användning med det gamla elpriset som då är: 14600 kr/år. Skillnaden blir 5700 kr/år. Om 
man enbart ser till hur mycket man tjänar in per år genom lägre elpris kommer vindandelarna 
på 60 000 kr att vara betalda på ca 10 år.  
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13.1.2 Tappvarmvatten och uppvärmning 
armvatten har 5 moduler Intelli-Heat vakuumrör valts med den 

ammanlagda arean 11,4 m2. Dessa ska placeras med vinkeln 90 grader i sydlig riktning för 

on 
den är 

usive hushållselen.  

Ett bättre alternativ än el-patron är att installerar en värmepump. Värmepumpen som jag 
ter 1135, har en värme faktor på 5 [21], men man brukar räkna med 

tt lägre värde eftersom pumpen inte alltid arbetar under optimala förhållanden. En 
ch uträkningarna är baserade utifrån denna. [13] 

epumpen sköter uppvärmningen när inte solfångaren klarar att värma tillräckligt med 
rävs för uppvärmning av huset från september till april är 11 000 

ngen att elda i vedpannan för att få 
rs. 

För uppvärmning av v
s
att få en så jämn produktion över året. Med dessa solfångare täcks tappvarmvattenbehovet 
från mars till november och en årlig produktion blir 6200 kWh.       
 
Man skulle mycket väl kunna värma upp huset med hjälp av den befintliga pannans el-patr
men då ökar elkonsumtionen med 11 000 kWh. Eftersom man kan säga att verkningsgra
100 % på en el-patron blir det då en ökning av elanvändningen med lika mycket kWh. [14] 
Då skulle man få en elkonsumtion på nära 20 000 kWh inkl
 

tänker använda, Nibe Figh
e
värmefaktor på 3 är mer realistiskt o
      
Värm
varmvatten. Energin som k
kWh. Energin som värmepumpen använder för att värma upp huset är elektrisk och med en 
värmefaktor på 3 blir elförbrukningen 3 600 kWh. Man dimensionerar aldrig en värmepump 
för att täcka hela värmebehovet eftersom effekten på pumpen då blir onödigt stor. [13] Därför 

an man vid extremt kalla dagar (kallare än -30 0C) bli tvuk
värme i huset. Men det rör sig endast om några få dagar per år som detta inträffar i Lesjöfo
 
 
Varmvattnet lagras i en ackumulatortank på 2000 liter eller 3 tankar på 750 liter som ska klara 
att hålla värmen i 3 dagar under sommarhalvåret.  
 
 
Sammanfattning av energianvändningen 

  Nuvarande situation (kWh) Ersättning (kWh) 
Hushållsel 8100 Fortum 10600 Svensk Vindkraftkooperativ 
Skillnad  2500 
Uppvärmning 14500 Ved 11000 Bergvärmepump 
Tappvarmvatten 5000 Ved 6200 Solfångare 
Totalt 27600 27800 
Skillnad  200 
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12.1.3 Kostnad 
 

 
Energisystem Kostnad (kr) 
Solfångarpaket 120 000 

 

 
Annuitetsmetoden eller årskostnadsmetoden 

Vindkraft 60 000 
Bergvärmepump med borrning 130 000 
Summa 310 000 

 
 

   
 
 r = räntesatsen, 5 

n = avskrivningstiden 25 
  

 

 
 
 

 

12.2.0 Alternativ 2 
 
Lokalisering, Jönköping 

12.2.1 El-generering 
Jönköping blåser r  11 kW verk 

900 kW räcker för att täck
 täcks en ast 70 % av behovet så där får omplettera med solceller. Det 

2 för att få 1000 kWh med Legoelektroniks solcellspaket. Då har man ett helt 
u r hela året. På natten  att bli tvingad att 

12.2.2 Tappvarmvatten och uppvärmning 
Ett likadant värmesystem som i alternativ 1 kommer att användas alltså 6200 kWh varmvatten 
från solfångare och 3600 kWh el för värmepumpen att täcka resterande uppvärmningsbehov 
på 11000 kWh.  
 
 
 
 
 
 

 

I  det en medelvind på 4,2 m/s pe  år [10]. Hannevinds
producerar 6 h per år och a elbehovet under hela vintern. På 
sommaren d  man k
behövs ca 10 m
självförsörjande h

l. 
s på el unde  kommer man eventuellt

köpa e
 

Ki= investeringskostnaden 310000 
a = annuiteten   0,071 
q 1,05 
Kå =  a ·Ki, årskostnaden 21995 
Månadskostnad 1833 

1−
= nq

a 100
⋅ nqr

r1q +=
100
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Sammanfattning av energianvändningen 
 

 

 

12.2.3 Kostnad 

 

 
nnuitetsmetoden eller årskostnadsmetoden 

   

 

 

Nuvarande situation (kWh) Ersättning (kWh)  
Hushållsel 8100 Fortum 6900 Hannevind 11 kW 

1000 Solcell Legoelektronik AB 
 

Skillnad  -7900 
Uppvärmning 14500 Ved 11000 Bergvärmepump 
Tappvarmvatten 5000 Ved 6200 Solfångare 
Totalt 27600 25100 

 
Skillnad  -2500 

    
 
 
   

 

Energisystem tnad (kr) Kos
Solfångarpaket 120 000 
Solcellspaket 92 000 
Vindkraft 120 000 
Bergvärmepump med borrning 130 000 
Summa 462 000 

A
 

 
 
 

 

 

 

r = räntesatsen, 5 
n = avskrivningstiden 25 
Ki= investeringskostnaden 462 000 
a = annuiteten   0,071 
q 1,05 
Kå =  a ·Ki, årskostnaden 32 780 
Månadskostnad 2732 

1−q
100

⋅ nqr

= na 100
1 r
+=q
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14.0 Slutsats 
et går mycket väl att få ett hus självförsörjande på energi och vissa hus har bättre 

gar än llan 300 000 till 450 000 kr beroende på var 
an är bosatt och vilken systemlösning m gar
e platse är det blåser mycket eftersom ed hög 

öv  inte heller använda p om det går att 
v från vindkraftverke n nog få ned 
 

rgi i huset ä ta möjliga utsläpp som resultat 
arken so ångare eller vindkraftverk släp ågra emissioner vid 

nergiproduktion.  
I alternativ 1 är ju elen inte egenproducerad som om man skulle ha ett vindkraftverk på 

ändå delägare i ett verk och köper enbart el från det. Ser man det från det 
spektivet kan man ändå kalla sig självförsörjande på energi. Kostnadsmässigt är det inte ett 

 
r uppvärmning och el för det gamla system
naden är betald naden endast el ningen samt avgiften till 

420 kr, för att ma
t för det nya systemet är ca 1,1 kr/kWh. Jämför man det med en villa med elpanna 

t 1,37 kr/kWh är det däremot en bra investering där 
den är ca 5,4 år.       

 
r/år men då är man så nära självförsörjning man 

. Jämför man en 
d villa blir årskostnaden nästan lika stor. Kostnadsmä  detta inte något 

alternativ man ska satsa 
Efter att man har betalat av sin investeringskostnad har man i stort sett gratis energi så när 
som på den fasta avgiften på 2420 kr (Fortum) som man måste betala nätägaren. En elräkning 
på 3000 kr/år blir man dock tvungen att betala när man slår ihop alla dagar man har köpt el. 
 
Tyvärr är det kanske inte enbart de geografiska omständigheterna som har betydelse för om 
m f , tan man bör ha en god ekonomi också. Har man 
inte tänkt bo kvar i huset en längre tid, kanske man undviker att göra större investeringar i 
huset men då bör man tänka på att värdet på huset kanske ökar om man har egen 
energiproduktion. Vilket betyder att det inte är helt meningslöst att byta energisystem om man 
inte har tänkt bo kvar i huset me  år     
 
Hade det funnits någon form av bidrag eller fond där man kunde få pengar för varje 
producerad kWh skulle det underlätta betydligt att räkna hem en sådan här investering. 
Banker lånar lättare ut pengar om de kan få en säker återbetalning, vilket borde leda till att 
fler personer tar lån och skaffar egen energiproduktion. På sikt skulle det öka andelen 
förnyelsebar energiproduktion och bidra till att Sverige fortare uppfyller de utsläppskrav som 
EU och FN ställer på oss.  
 
Med ett sådant här system skulle den enskilde människan kunna bidra till ett samhälle 
där vi inte tär på resurserna och utvecklas i symbios med naturen.  
 
 
   

D
förutsättnin
i Sverige m

andra. Kostnaderna varierar me
an väljer. Det går att komma billi

e krävs ett vindkraftverk m
e 

e

undan på d r d  det int
effekt. Man beh er i vissa fall

n 
 sig av en bergvärmepum

 kan maersätta värmebeho
priset till 200 000

et med ele
kr.  

t. På dessa platser

All ene r nu förnyelsebart producerad med mins
eftersom v lf per ut n

tomten, men man är 
per
rimligt alternativ då årskostnaden blir ca 22 000 kr plus elräkning på 8800 kr/år, eftersom
årskostnaden fö et var endast 16 000 kr. När 
investeringskost är årskost räk
nätägaren på 2 n ska få köpa el från nätet.  
Energiprise
och vattenburen uppvärmning med elprise
payoff-ti

Alternativ 2 blir betydligt dyrare ca 33 000 k
an komma utan att vara beroende av batterier eller andra ö-driftssystemk

eluppvärm ssig är

an kan göra sin bostad själv örsörjande  u

r än 10 . 
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Bilaga 1 Uträkningar Lesjöfors Förklaring 
Siffror med ramar är variabler som kan ändras 

Uppvärmning och tappvarmvatten Understrukna siffror är uträkningar som beror på siffrorna i ramarna 
Feta siffror är slutgiltiga svar
Text inom hakparentes är formler eller referenser

Nuvarande situation 2006 - 2007
Volym staplad ved (m3) 20
Densitet torr ved (kg/m3) 416
Massa staplad ved (ton): 4,2 [((20*0,5)*416)/1000]
Energiinnehåll ved (kWh/ton): 4700 [Energi från skogen, SLU Uppsala]

Antal kWh per år: 19 552  

Fördelning normalvilla 
Tappvarmvatten (kWh) konstant varje år 5 000      
Per månad 417       
Per dag 13,70      

Uppvärmning (kWh) 14 552    

Uppvärmning med bergvärmepump beroende på solfångarens lutning

Utan solfångare Med solfångare
90 grader

Uppvärmningsbehov: 14 552    11 031        

Elbehov med en värmefaktor på 3  [11031/3]: 3 4851 3677
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Lagring av varmvatten:
Beräkning av energiåtgång för värmelagring:
Formler, Solenergi Göran Sidén

Q = m · c · ΔT

Q = värmemängd, ΔT = temperaturskillnad
c = värmekapacitet, För vatten är värmekapaciteten 4,19 kJ/(kg·K).

En liter vatten väger ett kg
Befintligt lager Nytt lager

Ackumulatortank volym (liter): 500 2000
Varmvattenberedare volym (liter): 125 125

Totalt: 625 2125

Varmvattentemperatur (grader Celsius): 85 85
Kallvattentemperatur (grader Celsius): 15 15
ΔT 70 70

C: 4,19 kJ = 4,19/3,6 = 1,163 Wh 0,001163 0,001163

Q (kWh): 50,9 173,0

Ackumulatorns lagringskapacitet
Antal gånger per år som tanken måste värmas
Totala värmebehovet / Energi för att värma tanken [19552/173]: 113,0        

Antal dagar som lagret kan hålla värmen
Antal dagar per år / Antal dagar tanken måste värmas [365/113]: 3,2            
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Uppvärmning fördelat per månad, genomsnitt för Sverige uppgifter tagna från Fortum 
Uppvärmning/månad kWh

Procent Behov/måna *
Januari 13,89% 100% 2 021      
Februari 11,60% 100% 1 688      
Mars 11,32% 100% 1 647      
April 8,30% 75% 1 208      
Maj 5,98% 50% 870        
Juni 4,08% 0% 594        
Juli 3,67% 0% 534        
Augusti 4,20% 0% 611        
September 5,38% 50% 783        
Oktober 8,23% 100% 1 198      
November 10,16% 100% 1 478      
December 13,19% 100% 1 919      

14 552  

Från mitten av maj till mitten av september behövs ej någon uppvärmning 
då klarar man sig enbart på vad solfångarna producerar

* månadsbehovet är uträknat genom att ta månadsbehovet i procent gånger årsförbrukningen)
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Energi från Solfångare riktad mot söder med en vinkel på 90 grader
Formler tagna från: Solenergi Göran Sidén
Formel för beräkning av årsproduktion av solfångare: Wår = W0 · A ·η ·K1 · K2 
Intelli-Heats solfångare har årsutbytet 718 kWh / m2 vid 50 grader

W0 = Energin i den årliga solinstrålningen (kWh/m2) 1150
A = Solfångarens area (m2 * antal moduler) 2,28 5 11,4
η = Solfångarnas verkningsgrad (718/1062) 0,67
K1 = Lutnings/orienteringsfaktor 0,742
K2 = Vattentransportfaktor 0,96

Wår = Årsutbyte (kWh) 6257

Procent kWh Tappvarmvattenbehov/månad (kWh) Uppvärmningsbehov
Genomsnitt Skillnad Hjälp till uppvärmning Inklusive solfångare

Januari 4,29% 268 417        148 -   0 2 021       2 021       
Februari 5,61% 351 417        66 -     0 1 688       1 688       
Mars 7,59% 475 417        58              58      1 589       1 589       
April 11,22% 702 417        285            285            922          692         
Maj 9,90% 619 417        203            203            667          334         
Juni 8,25% 516 417        100            100            494          -            
Juli 10,89% 681 417        265            265            269          -            
Augusti 11,88% 743 417        327            327            285          -            
September 9,90% 619 417        203            203            580          290         
Oktober 7,92% 496 417        79              79              1 119       1 119       
November 8,25% 516 417        100            100            1 379       1 379       
December 4,30% 269 417        148 -   0 1 919       1 919       
Totalt 6257 5 000      1 257         1 257         12 934     11 031     

Slutgiltigt uppvärmningsbehov: 11 031   
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Bilaga 5 Elproduktion Jönköping Förklaring 
Siffror med ramar är variabler som kan ändras 

Nuläge: Understrukna siffror är uträkningar som beror på siffrorna i ramarna 
Feta siffror är slutgiltiga svar

Köper all el från elnätet från Fortum Text inom hakparentes är formler eller referenser
Antal kWh 2006: 8 100                 
Med enegieffektiviseringar 7 000                 
Med bergvärmepump 2 775                 
Genomsnitt per månad 583                    
Genomsnitt per dag 19                      

Ett Hannevind vindkraftverk på 5,5 kW producerar 10000 kWh per år vid en medelvind på 6 m/s

Årsproduktion (kWh) 20000
Medelvind enligt Hannevind (m/s) 6
Medelvind enligt SMHI (m/s) 4,2
Ny årsproduktion (kWh) 6860 ((4,2/6)^3)*20000

El från solceller
W år  = W 0  · A ·η  ·K 1 · K 2 · K 3 ·K 4 Formler är tagna från: Solenergi, Göran Sidén 

W 0 = Totala instrålningen på platsen per kvadratmeter och år 1 150,00     

A = Solcellernas area 10,00         
η  = Solcellernas verkningsgrad 0,098         
K 1  = Lutningsvinkelfaktor 1,00           

K 2  = Orienteringsvinkelfaktor 1,00           

K 3  = Batterifaktor -

K 4  = Växelriktarfaktor 0,90           

Wår 1 014         
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Medelvinden är hämtad från SMHIs rapport, Vindstatistik för Sverige 1961-2004 av Hans Axelsson (mätstationenstationen Jönköping F1)

Behov per månad El producerad av vindkraft El producerad av solceller El från elnätet
Månad kWh Medelvind Produktion (kWh)* Procentuell fördelning ** Skillnad Köpa Sälja Köpbehov 
Januari 583 4,5 703 1,7% 17                   137            0 137 0%
Februari 583 4,2 572 4,0% 41                   29              0 29 0%
Mars 583 4,5 703 8,6% 87                   207            0 207 0%
April 583 4,2 572 11,6% 118                 106            0 106 0%
Maj 583 4,0 494 13,8% 140                 50              0 50 0%
Juni 583 3,9 458 15,4% 156                 31              0 31 0%
Juli 583 3,8 423 14,3% 145                 15 -             15 - 3%
Augusti 583 3,9 458 12,5% 127                 1                0 1 0%
September 583 4,1 532 9,4% 95                   44              0 44 0%
Oktober 583 4,3 613 5,5% 56                   86              0 86 0%
November 583 4,5 703 2,2% 22                   142            0 142 0%
December 583 4,4 657 1,0% 10                   84              0 84 0%
Summa: 7000 6888 1 014              15 917

Användning 7000

Produktion 7902 (Det lönar sig inte att ha någon egen produktion på den här lokaliseringen) 

El till Bergvärmepump 3677

Köpa från elnätet 2775
Sälja till elnätet 917
Nettoanvändning Köpa 1858

* Energiproduktionen beroende av medelvinden är uträknad enligt följande formel: (((4,5/6)^3)*20000)/12
(((Medelvind för januari/Hannevinds medelvind)^3)*Total årsproduktion Hannevind)/Antal månader

** El med solceller är uträknat enligt följande formel: Procentuella instrålningen för januari*totala årsproduktionen Wår
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Bilaga 3 Installationskostnad Lesjöfors

Solfångare 120 tusen Inklusive ack.tank och kringutrustning [19]

Solceller 0 tusen

Vindkraftverk 60 tusen 10 vindkraftsandelar

Bergvärme 130 tusen Inklusive borrning

Summa 310 tusen

Annuitetsmetoden eller årskostnaden

r = räntesatsen, 5
n = avskrivningstiden 25
Ki= investeringskostnaden 310000
a = annuiteten  0,071
q 1,05
Kå =  a ·Ki, årskostnaden 21995
Månadskostnad 1833

Ursprunglig energisystem Kostnad
kWh Pris/kWh (kr) Totalt

Uppvärmning (ved) 19 552 0,25 4888
El 8100 1,37 11097
Totalt 27 652 15985

Nytt energisystem Kostnad
kWh Pris/kWh (kr) Totalt

Uppvärmning (solvärme, värmepump) 17288
El 10677 0,83 8862
Totalt 27965 8862

Årskostnad + el 21995 8862 30857

Jämförelse med annat energisystem
Kostnad

Eluppvärmd villa kWh Pris/kWh (kr) Totalt

Uppvärmning (el) 19 552 1,37 26786
El 8100 1,37 11097
Totalt 27 652 37883

Skillnad mellan el och nytt energisystem: 7026 Payoff 5,4 år

1
100

−

⋅
= n

n

q

qr

a 100
1 rq +=
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Bilaga 4 Uträkningar Jönköping Förklaring 
Siffror med ramar är variabler som kan ändras 

Uppvärmning och tappvarmvatten Understrukna siffror är uträkningar som beror på siffrorna i ramarna 
Feta siffror är slutgiltiga svar
Text inom hakparentes är formler eller referenser

Nuvarande situation 2006 - 2007
Volym staplad ved (m3) 20
Densitet torr ved (kg/m3) 416
Massa staplad ved (ton): 4,2 [((20*0,5)*416)/1000]
Energiinnehåll ved (kWh/ton): 4700 [Energi från skogen, SLU Uppsala]

Antal kWh per år: 19 552  

Fördelning normalvilla 
Tappvarmvatten (kWh) konstant varje år 5 000      
Per månad 417       
Per dag 13,70      

Uppvärmning (kWh) 14 552    

Uppvärmning med bergvärmepump beroende på solfångarens lutning

Utan solfångare Med solfångare
90 grader

Uppvärmningsbehov: 14 552    11 031      

Elbehov med en värmefaktor på 3  [11031/3]: 3 4851 3677
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Lagring av varmvatten:
Beräkning av energiåtgång för värmelagring:
Formler, Solenergi Göran Sidén

Q = m · c · ΔT

Q = värmemängd, ΔT = temperaturskillnad
c = värmekapacitet, För vatten är värmekapaciteten 4,19 kJ/(kg·K).

En liter vatten väger ett kg
Befintligt lager Nytt lager

Ackumulatortank volym (liter): 500 2000
Varmvattenberedare volym (liter): 125 125

Totalt: 625 2125

Varmvattentemperatur (grader Celsius): 85 85
Kallvattentemperatur (grader Celsius): 15 15
ΔT 70 70

C: 4,19 kJ = 4,19/3,6 = 1,163 Wh 0,001163 0,001163

Q (kWh): 50,9 173,0

Ackumulatorns lagringskapacitet
Antal gånger per år som tanken måste värmas
Totala värmebehovet / Energi för att värma tanken [19552/173]: 113,0        

Antal dagar som lagret kan hålla värmen
Antal dagar per år / Antal dagar tanken måste värmas [365/113]: 3,2            
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Uppvärmning fördelat per månad, genomsnitt för Sverige uppgifter tagna från Fortum 
Uppvärmning/månad kWh

Procent Behov/måna *
Januari 13,89% 100% 2 021      
Februari 11,60% 100% 1 688      
Mars 11,32% 100% 1 647      
April 8,30% 75% 1 208      
Maj 5,98% 50% 870        
Juni 4,08% 0% 594        
Juli 3,67% 0% 534        
Augusti 4,20% 0% 611        
September 5,38% 50% 783        
Oktober 8,23% 100% 1 198      
November 10,16% 100% 1 478      
December 13,19% 100% 1 919      

14 552  

Från mitten av maj till mitten av september behövs ej någon uppvärmning 
då klarar man sig enbart på vad solfångarna producerar

* månadsbehovet är uträknat genom att ta månadsbehovet i procent gånger årsförbrukningen)
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Energi från Solfångare riktad mot söder med en vinkel på 90 grader
Formler tagna från: Solenergi Göran Sidén
Formel för beräkning av årsproduktion av solfångare: Wår = W0 · A ·η ·K1 · K2 
Intelli-Heats solfångare har årsutbytet 718 kWh / m2 vid 50 grader

W0 = Energin i den årliga solinstrålningen (kWh/m2) 1150
A = Solfångarens area (m2 * antal moduler) 2,28 5 11,4
η = Solfångarnas verkningsgrad (718/1062) 0,67
K1 = Lutnings/orienteringsfaktor 0,742
K2 = Vattentransportfaktor 0,96

Wår = Årsutbyte (kWh) 6257

Procent kWh Tappvarmvattenbehov/månad (kWh) Uppvärmningsbehov
Genomsnitt Skillnad Hjälp till uppvärmning Inklusive solfångare

Januari 4,29% 268 417        148 -   0 2 021       2 021       
Februari 5,61% 351 417        66 -     0 1 688       1 688       
Mars 7,59% 475 417        58              58    1 589       1 589       
April 11,22% 702 417        285            285          922          692         
Maj 9,90% 619 417        203            203          667          334         
Juni 8,25% 516 417        100            100          494          -            
Juli 10,89% 681 417        265            265          269          -            
Augusti 11,88% 743 417        327            327          285          -            
September 9,90% 619 417        203            203          580          290         
Oktober 7,92% 496 417        79              79            1 119       1 119       
November 8,25% 516 417        100            100          1 379       1 379       
December 4,30% 269 417        148 -   0 1 919       1 919       
Totalt 6257 5 000      1 257         1 257        12 934     11 031     

Slutgiltigt uppvärmningsbehov: 11 031   
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Bilaga 5 Elproduktion Jönköping Förklaring 
Siffror med ramar är variabler som kan ändras 

Nuläge: Understrukna siffror är uträkningar som beror på siffrorna i ramarna 
Feta siffror är slutgiltiga svar

Köper all el från elnätet från Fortum Text inom hakparentes är formler eller referenser
Antal kWh 2006: 8 100,00            
Med enegieffektiviseringar 7 000                
Genomsnitt per månad 583                    
Genomsnitt per dag 19                      

Ett Hannevind vindkraftverk på 5,5 kW producerar 10000 kWh per år vid en medelvind på 6 m/s

Årsproduktion (kWh) 20000
Medelvind enligt Hannevind (m/s) 6
Medelvind enligt SMHI (m/s) 4,2
Ny årsproduktion (kWh) 6860 ((4,2/6)^3)*20000

El från solceller
W år  = W 0  · A ·η  ·K 1 · K 2 · K 3 ·K 4 Formler är tagna från: Solenergi, Göran Sidén 

W 0 = Totala instrålningen på platsen per kvadratmeter och år 1 150,00     

A = Solcellernas area 10,00         
η  = Solcellernas verkningsgrad 0,098         
K 1  = Lutningsvinkelfaktor 1,00           

K 2  = Orienteringsvinkelfaktor 1,00           

K 3  = Batterifaktor -

K 4  = Växelriktarfaktor 0,90           

Wår 1 014         
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Medelvinden är hämtad från SMHIs rapport, Vindstatistik för Sverige 1961-2004 av Hans Axelsson (mätstationenstationen Jönköping F1)

Behov per månad El producerad av vindkraft El producerad av solceller El från elnätet
Månad kWh Medelvind Produktion (kWh)* Procentuell fördelning ** Skillnad Köpa Sälja Köpbehov 
Januari 583 4,5 703 1,7% 17                   137            0 137 0%
Februari 583 4,2 572 4,0% 41                   29              0 29 0%
Mars 583 4,5 703 8,6% 87                   207            0 207 0%
April 583 4,2 572 11,6% 118                 106            0 106 0%
Maj 583 4,0 494 13,8% 140                 50              0 50 0%
Juni 583 3,9 458 15,4% 156                 31              0 31 0%
Juli 583 3,8 423 14,3% 145                 15 -             15 - 3%
Augusti 583 3,9 458 12,5% 127                 1                0 1 0%
September 583 4,1 532 9,4% 95                   44              0 44 0%
Oktober 583 4,3 613 5,5% 56                   86              0 86 0%
November 583 4,5 703 2,2% 22                   142            0 142 0%
December 583 4,4 657 1,0% 10                   84              0 84 0%
Summa: 7000 6888 1 014              15 917

Användning 7000

Produktion 7902 (Det lönar sig inte att ha någon egen produktion på den här lokaliseringen) 

El till Bergvärmepump 613

Köpa från elnätet -289
Sälja till elnätet 917
Nettoanvändning Sälja -1206

* Energiproduktionen beroende av medelvinden är uträknad enligt följande formel: (((4,5/6)^3)*20000)/12
(((Medelvind för januari/Hannevinds medelvind)^3)*Total årsproduktion Hannevind)/Antal månader

** El med solceller är uträknat enligt följande formel: Procentuella instrålningen för januari*totala årsproduktionen Wår
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Bilaga 6 Installationskostnad Jönköping

Solfångare 120 tusen Inklusive ack.tank och 
kringutrustning [19]

Solceller 92 tusen 2 paket från Legoelektronik

Vindkraftverk 120 tusen Ett 11kW verk inkl. fundament

Bergvärme 130 tusen Inklusive borrning

Summa 462 tusen

Annuitetsmetoden eller årskostnaden

r = räntesatsen, 5
n = avskrivningstiden 25
Ki= investeringskostnaden 462000
a = annuiteten  0,071
q 1,05
Kå =  a ·Ki, årskostnaden 32780
Månadskostnad 2732

Ursprunglig energisystem Kostnad
kWh Pris/kWh (kr) Totalt

Uppvärmning (ved) 19 552 0,25 4888
El 8100 1,37 11097
Totalt 27 652 15985

Nytt energisystem Kostnad
kWh Pris/kWh (kr) Totalt

Uppvärmning (solvärme, värmepump) 11031 0
Elproduktion 7902 0
El 2775 1,37 3802
Totalt 21708 3802

Årskostnad + el 32780 3802 36582

Jämförelse med annat energisystem
Kostnad

Eluppvärmd villa kWh Pris/kWh (kr) Totalt

Uppvärmning (el) 19 552 1,37 26786
El 8100 1,37 11097
Totalt 27 652 37883

Skillnad mellan el och nytt energisystem: 1302 Payoff 29,1 år
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