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Sammanfattning 
 
Bostadssektorn svarar idag för 40 % av Sveriges energianvändning och hälften av 
elanvändningen. Energianvändningen är en av de främsta anledningarna till ökningen av 
koldioxid i atmosfären. Av detta klimatskäl men också av säkerhetsskäl dvs. önskemål om 
högre grad av självförsörjning, vill vi i Sverige minska beroendet av fossila bränslen.  
När nu energipriserna går upp så ökar intresset för energifrågor och alltfler diskuterar 
möjligheter att minska användningen. 
En övergång till de förnybara energikällorna är den enda möjligheten för en långsiktig hållbar 
lösning eftersom ur miljösynpunkt, finns det inga bättre energiskapande system än naturens 
egna: sol, vind och vatten. 
Ett sätt att bidra till en förbättrad energikonsumtion skulle vara att bygga enligt 
passivhusprincipen. Huset byggs välisolerat och tätt. Med en värmeväxlare med hög 
verkningsgrad och ett eftervärmningsbatteri på ventilationssystemet räcker det med värmen 
från lampor, apparater och de boende för att uppnå effekt- och energikriterier. Total 
energikonsumtion minskas med 50 % och energibehovet för uppvärmning minskar med 80 %. 
Trots detta förbrukar passivhus huvudsakligen elenergi, till och med för uppvärmning. 
Eftersom elen är en energibärare med hög kvalitet, högt exergiinnehåll och hög användbarhet,  
så är det mycket dåligt att använda denna värdefulla elenergi för uppvärmningssyfte. 
Denna rapport behandlar olika tekniska lösningar för att reducera och tillgodose 
energibehovet för ett passivhus. Uppdragsgivare är Sol & Energiteknik SE AB från 
Huskvarna. Standardutrustning ska användas. 
Huvudprincip är lokalt produktion för lokalt konsumtion. Projekt består av tre oberoende 
delar. Första delen behandlar ett passivhus som tillgodoser sitt energibehov med solenergi. 
Energisystem består av solcellsanläggningen för el-generering och solfångarsystem för 
varmvattenberedning. Solcellsanläggningen är nätansluten, dvs. nätet används som 
energilager. 
Den andra delen handlar om ett framtidsscenario. Solel är primär energikälla och 
energiöverskott lagras i vätgas, för att vid behov omvandlas igen med bränslecellen till 
elenergi. Energisystemet är möjligt men har orimligt höga kostnader. 
Den tredje delen handlar om möjligheten att utnyttja vindkraft som energikälla för passivhus. 
Genom att bilda ett vindkraftkooperativ skulle boende i ett passivhuskvarter lösa sina 
energibehov på ett smidigt och lönsamt sätt. 
Slutsatsen är att det redan idag är möjligt att göra ett passivhus helt självförsörjande med 
energi. Det finns en del problemen som måste lösas eller minimeras. Det gäller först och 
främst att minska kostnaden för energisystemen. 
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Abstract 
 
The housing sector uses 40 % of the energy in Sweden and half of the electricity usage. The 
use of energy is the main reason to the increasing rate of carbon dioxide in the atmosphere. 
This is the main motive but also a wish of higher safety, that is a higher rate of selfsufficient 
energy production in Sweden, we want to decrease the need of using fossil fuel. Now when 
the energy price rise, the interest in energy issues increase and more people discuss the 
possibility of reducing the usage of fossil fuel. A change to renewable energy such as sun, 
wind and water is the only solution where we can get a sustainable development. 
One way to contribute to a better use of energy is to build in the principle of passive house. 
The house is being built with a thick and tight insulation. If you use a heat-exchanger with 
high degree of efficiency and a final heating battery on the ventilation system, the heat from 
lamps, devices and the ones living in the house should be enough to fulfil the criteria of 
living. The total consumption of energy is reduced by 50 % and the need of heating in the 
house is reduced by 80 %. A passive house mainly uses electricity for heating which is a 
shame, because it loses its fine quality when it is used for heating.  
This report deals with different techniques of reducing and supply energy in a passive house. 
Initiator: Sol & Energiteknik SE AB in Huskvarna 
Delimitation: Only to use standard techniques. 
The main principle for the energy production is local and the project deals with three different 
parts. The first part deals with a passive house which uses the energy from the sun to fulfil its 
energy need. The energy system consists of a PV-cell for electricity and a solar collector for 
heating the tap water. The PV-cell is connected to the grid, and the grid is being used as 
storage for electricity.  
The second part deals with a future scenario where the PV-cell is the primary energy source 
and the energy is stored as hydrogen, which can be transformed back to electricity in a fuel-
cell. This solution is possible but not financial reasonable because of the high expense.  
The third solution describes the possibility of using wind power as an energy source for the 
passive house. By starting a wind co-operative the ones living passive houses can solve their 
energy situation in an easy and economic way.     
The conclusion is that it is already possible to make a passive house self-sufficient on energy. 
There are still some issues that have to be solved and minimized, mainly the cost for the 
whole energy system.                



 4 

 
 
Innehållsförteckning  
 
Sammanfattning ................................................................................................................2 
Abstract .............................................................................................................................3 
Innehållsförteckning..........................................................................................................4 
1 Inledning.........................................................................................................................6 
     1.1 Bakgrund ................................................................................................................6 
     1.2 Syfte .......................................................................................................................6 
     1.3 Metod .....................................................................................................................6 
     1.4 Avgränsningar ........................................................................................................6 
2 Byggnadens energibalans...............................................................................................7 
     2.1 Styrmedel för energihushållning i byggnader ........................................................7 
     2.2 Byggnadens energiflöde.........................................................................................7 
     2.2.1 Transmissionsförluster ........................................................................................8 
     2.2.2 Ventilationsförluster............................................................................................8 
     2.3 Tillskottsenergi.......................................................................................................9 
3 Passivhus ........................................................................................................................9 
     3.1 Principer för passivhus ...........................................................................................9 
     3.2 Definition .............................................................................................................10 
     3.3 Hälsoeffekter ........................................................................................................10 
     3.4 Instrålningens påverkan på toppbelastning ..........................................................11 
     3.5 Täthetens inverkan på toppeffekt .........................................................................11 
     3.6 Kostnaden.............................................................................................................12 
4    Solenergi....................................................................................................................12 
      4.1 Solinstålning........................................................................................................12 
      4.1.2 Instrålning som funktion av orientering och lutning........................................13 
      4.2 Solceller...............................................................................................................14 
      4.2.1 Kopplingsprinciper...........................................................................................14 
      4.2.2 Hinder för etablering ........................................................................................16 
      4.2.3 Inmatningsabonnemang ...................................................................................16 
      4.2.4 Faktorer som minskar utbyte............................................................................16 
      4.3 Solvärme..............................................................................................................16 
      4.3.1 Aktiv solvärme .................................................................................................16 
      4.3.2 Solfångare.........................................................................................................17 
      4.3.3 Passiv solvärme................................................................................................17 
5    Dimensionering av solenergisystem för passivhus ...................................................18 
      5.1 Solcellsanläggningen...........................................................................................18 
      5.1.1 Komponenter ....................................................................................................18 
      5.1.2 Principiell uppbyggnad ....................................................................................19 
      5.1.3 Panelkoppling...................................................................................................20 
      5.1.4 Dimensionering ................................................................................................20 
      5.1.5 Förväntad produktion .......................................................................................20 
      5.1.6 Investeringskostnad..........................................................................................21 
      5.1.7 Årlig kostnad med annuitetsmetod...................................................................21 
      5.1.8 Intäkter för solel ...............................................................................................22 
      5.2 Möjliga lösningar ................................................................................................22 
      5.2.1 Bidrag från staten .............................................................................................23 
      5.2.2 Den tyska modellen..........................................................................................23 



 5 

      5.2.3 Anläggningens driftkostnader ..........................................................................23 
      5.3 Dimensionering av solfångaranläggning.............................................................24 
      5.3.1 Täckningsgrad ..................................................................................................25 
      5.3.2 Energiflöde i systemet......................................................................................25 
      5.3.3 Solfångarnas utbyte som funktion av lutning...................................................25 
      5.3.4 Årsproduktion...................................................................................................27 
      5.3.5 Energiöverskott ................................................................................................27 
      5.3.6 Åtgärder för att förbättra teckningsgrad...........................................................28 
      5.3.7 Bidrag för solvärme och ekonomisk kalkyl .....................................................28 
      5.4  Ett färdigt energisystem utförande .....................................................................29 
      5.5 Förslag på ett optimalt system.............................................................................29 
      5.5.1 Dimensionering av reservkraft .........................................................................30 
      5.5.2 Kostnader och täckningsgrad ...........................................................................31 
      5.5.3 Pris jämförelse..................................................................................................31 
      5.6 Motiv att bygga anläggning.................................................................................31 
6    En framtidsscenario...................................................................................................32 
      6.1 Vätgas..................................................................................................................32 
      6.1.1 Lagringsmetoder...............................................................................................33 
      6.2 Elektrolysör .........................................................................................................33 
      6.3 Bränslecell ...........................................................................................................34 
      6.4 Beräkningar .........................................................................................................35 
      6.4.1 Energibehov .....................................................................................................35 
      6.4.2 Faktorer som påverkar anläggningens storlek..................................................35 
      6.4.3 Kompressionsarbete .........................................................................................36 
      6.4.4 Vätgasdensitet ..................................................................................................37 
      6.5 Ett optimerad system...........................................................................................38 
      6.5.1 Beräkning .........................................................................................................39 
      6.5.2 Instrålning.........................................................................................................39 
      6.6 Kostnader ............................................................................................................41 
      6.7 Säkerhet ...............................................................................................................42 
      6.8 Diskussion ...........................................................................................................42 
7 Vindkraft som energikälla för passivhus......................................................................43 
      7.1 Villkor för etablering...........................................................................................43 
      7.2 Kort introduktion i vindkraftteknik .....................................................................43 
      7.2.1 Vindens energi..................................................................................................43 
      7.3 Vindkraftverkets produktion ...............................................................................44 
      7.4 Bedömning av ekonomiska förutsättningar.........................................................44 
      7.5 Vindkraft kooperativ ...........................................................................................45 
8 Diskussion och slutsatser .............................................................................................46 
9 Referenslista .................................................................................................................48 
10 Bilaga .........................................................................................................................50 
       
 
          
 
 
 
 
 
 



 6 

1. Inledning 
Här beskrivs bakgrund, syfte, metod och avgränsningar i det genomförda arbetet. 
 
1.1  Bakgrund 
Bostadssektorn svarar idag för 40 % av Sveriges energianvändning och hälften av 
elanvändningen. Energianvändningen är en av de främsta anledningarna till ökningen av 
koldioxid i atmosfären. Av detta klimatskäl men också av önskemål om högre grad av 
självförsörjning, vill vi i Sverige minska beroende av fossila bränslen.  
En effektivisering av användningen samtidigt med en övergång till de förnybara 
energikällorna är den enda möjligheten för en långsiktig hållbar lösning. 
Ett sätt att bidra till minskad energianvändning är med ett passivhuskoncept. Huset byggs 
välisolerat och tätt, med värmeåtervinning och litet krav på energi- och effekttillskott. Trots 
detta, förbrukas i genomsnitt 75- 85 kWh/m2,år, huvudsakligen elenergi.  
Det låter helt naturligt och rimligt att ytterliggare utvidga detta koncept med ökad användning 
av förnybar energi, först och främst solenergi och vindenergi. Detta rapport ska undersöka 
möjligheterna för att detta mål ska uppnås. 
 
1.2  Syfte  
Syfte med projektet är att undersöka och synliggöra olika tekniska förnybara lösningar för att 
göra ett passivhus självförsörjande på energi. Syfte är att till ett rimligt pris åstadkomma ett 
fungerande energisystem som genererar tillräcklig energimängd. Vidare ska lämpliga metoder 
för energilagring analyseras eftersom, hos ett energisystem baserad på förnybar energi, 
konsumtion och produktion inte stämmer tidsmässigt. De två energilagringsmetoderna som 
ska granskas är elnät och vätgas.  
 
1.3  Metod 
Ett första steg i arbetet var en omfattande litteraturstudie över området energi och byggnader. 
Vidare samlades nödvändiga informationer via internet, bibliotek och kontakter med företaget 
Sol och energiteknik och handledare vid Högskolan i Halmstad. Två studiebesök genomförs 
också. Insamlade data användes senare som underlag för beräkningar och dimensionering av 
energisystemen. Energidata omfattade elförbrukning, värmeförbrukning, 
varmvattenförbrukning och förnybar energiteknik. Passivhusets princip samt konstruktion, 
ventilation, värmeförluster mm beskrivs först. Passivhuskvarteret Nornan i Glumslöv utanför 
Landskrona används för energi- och effektkriterier och som ett möjligt objekt för att 
genomföra åtgärder. 
Genom regelbundna möten med handledaren har vi diskuterat en rad möjliga lösningar och 
förslag på utformningen av energisystemen. 
 
1.4  Avgränsningar 
Vissa undersökningar har visat att passivhuskonceptet passar att genomföra i Sydsverige och 
att norra delarna av landet, på grund av hårt klimat, är inte aktuella för en sådan uppbyggnad. 
Därför omfattar beräkningar och analyser i projekten bara de geografiska områden som ligger 
söder om en linje Karlstad- Stockholm.  
En annan avgränsning gäller tekniken. Målet var att undersöka förutsättningarna för en 
installation av den vanligaste och mest förekommande tekniken som visat sig pålitlig i 
tidigare liknande projekt. Det betyder att helt ny och oprövad teknik inte undersökts.  
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2. Byggnadens energibalans 
Det åtgår cirka 40 % av all producerad energi i Sverige till uppvärmning, kylning och 
belysning av våra byggnader. [1] Det kraftig stigande energipriset och ett större medvetande 
om klimatproblemen har bidragit till ett allt större intresse för energifrågor och 
energieffektiviseringen. 
Åtgärderna för att minska energianvändningen kan delas i två grupper: statliga styrmedel och 
regelverk för energihushållning i byggnader och de fysikalisk-tekniska möjligheterna att 
reducera energianvändningen för själva byggnaden. 
 
2.1 Styrmedel för energihushållning i byggnader 
I Sverige regleras energianvändningen för byggnader i miljöbalken, plan- och bygglagen 
(PBL), samt genom Boverkets byggregler (BBR).[2] Det finns också överstatliga krav från 
Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet. Slutligen, från den  första oktober 2006 
träder en ny svensk lag i kraft som innebär att alla nybyggda hus och hus som bjuds ut till 
försäljning, ska ha en energideklaration för att visa köparna hur energieffektiv byggnaden är. 
I miljöbalken beskrivs olika verktyg för att nå hållbar utveckling. 
Plan- och bygglagen ställer krav på hushållning med råvaror och energi, samt att man ska 
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Här påpekas kommunens ansvar 
för planering av bebyggelse genom översiktsplaner, som inte är bindande, och detaljplaner, 
som är bindande. 
Boverkets byggregler ger riktlinjer för energihushållning. Byggnader ska vara utformade så 
att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och 
effektiv elanvändning. Det finns bland annat krav på maximal energianvändning för 
uppvärmning, varmvatten och driftel för bostäder på 110 kWh/m2,år i södra klimatzonen. [2] 
 
2.2 Byggnadens energiflöde 
Genom byggnadens klimatskal (väggar och fönster) flödar ständigt energi. Värmeöverföring 
sker genom konvektion, ledning och strålning. Om man ställer upp en energibalans över 
flödet, kan energibehovet för ett hus beräknas. 
 
 

 
Figur1.1 Byggnadens energibalans 
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Qsol + Qint + Q = Qtrans + Qventil  
 
Qsol = energitillförsel på grund av sol instrålning (passiv värme) 
Qint = internt genererat värme (hushållsapparater, människor) 
Qtran = transmissionsförluster 
Qventil = ventilationsförluster 
Q = energimängd som behovs för systems balans 
Den värme som måste tillföras beror på hur väl byggnadens väggar är isolerade, hur stor 
väggytan är, hur stor luftomsättningen är, om värmeåtervinning finns installerad samt 
skillnaden i inne- och utetemperatur. [3] 
På bilden nedan visas en förenklad fördelning av energiförluster genom byggnadens 
klimatskal: 
 

 
Figur1.2 Energiförluster genom byggnadens klimatskal 
 
2.2.1 Transmissionsförluster 
Här ingår förluster genom väggar, tak, grund, fönster och anslutningar. De beror på 
klimatskalets isoleringsförmåga och temperaturskillnaden mellan ute och inne och kan 
beräknas som: 
 Qtrans = Σ (U * A) * (T inne – Tute) [W] [3] 
Σ = summa av Qtrans för hela byggnaden 
U = värmegenomgångs tal (W/m2K) 
A = omslutande area 
Tinne = inomhustemperatur 
Tute = utomhustemperatur 
 
2.2.2 Ventilationsförluster 
Ventilationsförluster uppstår när varm ventilationsluft lämnar huset och vid luftläckage vid 
ofrivillig eller okontrollerad ventilation (kall luft som läcker in, och varm luft som läcker ut). 
Värmeförlusterna påverkas av hur mycket och ofta varm luft ventileras genom en byggnad. 
Med värmeväxlare kan en del av värmen i frånluften återvinnas, vilket gör att förlusterna 
reduceras. De beräknas som: 
 Qventil = 0,33 * n *V * (Tinne – Tute) – Qåtervin  [W] [3] 
n = antal omsättningar per timme 
V = volym uppvärmd luft 
0,33 = energi för uppvärmning 1m3 luft för 10C 
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2.3 Tillskottsenergi 
På tillskottssidan finns: 

• Solenergi (direkt eller indirekt) 
• Internt genererad värme från elapparater och belysning 
• Gratisvärme från personer 
• Värme från värmare, köpt eller återvunnen 
• Energi för beredning av tappvarmvatten 
• Tillskott från produktionen och distributionen av värme 
• Tillskott på grund av ofullkomligt temperaturreglering 

Genom att förbättra bostädernas energiförbrukning så påverkas hela Sveriges energibehov 
positivt. Ett sätt att bidra till en förbättrad energikonsumtion är att bygga enligt principen för 
passivhus. 
 
3. Passivhus 
 
3.1 Principer för passivhus 
Huvudprinciper för passivhus är mycket enkla: 
1) Minska på transmissionsförlusterna dvs. den värme som leds ut genom byggnadens skal, 
genom dörrar, fönster, väggar, tak och golv. Detta uppnås genom extremtjock isolering, bra 
fönster och bra dörrar. Det är inte lätt att bestämma optimalt isoleringstjocklek. Passiva hus i 
Sverige har ca 50 cm isolering i tak och väggar, ca 35 cm isolering i grundplatta. Isoleringen 
består av flera skikt med minst ett par obrutna isoleringsskikt för att minska U-värdet så 
mycket som möjligt. [4] Figuren nedan visar sambanden mellan isoleringstjocklek och 
värmeförluster: 
 

 
Eftersom idén med passivhus är att minska värmeförlusterna är fönster den svagaste punkten. 
Hos de vanliga husen försvinner ca 35 % av värmen genom fönster. För att minska  
strålnings-,  lednings- och konvektionsförluster genom fönster och få låga U-värden, används 
lågemissionsfönster. Glasen är belagda med ett lågemissionsskikt som släpper igenom solens 
ljus, men stoppar värmestrålningen från rummet. Utrymmet mellan glasen fylls med gas, 
vanligen argon eller krypton för att minska konvektion och värmeledning. 
2) Den andra principen är att minska ventilationsförlusterna. Passiva hus byggs mycket täta. 
Plastfolie och speciell isolering används för att man ska undvika ofrivillig ventilation och 
luftläckage. Skarvning mellan olika byggkomponenter försöker man undvika. Genom 
användning av värmeväxlare till ventilationen (FTX- system), använder man värme i 
frånluften för att värma upp tilluft och återvinner ca 85 % av energin. [4] 
3) Den tredje principen är att använda passiv värme. Det räcker med kroppsvärme från 
boende, spillvärme från energisnåla apparater och belysning och den solstrålning som 
kommer in genom fönstren för att ge ett behagligt inomhusklimat. 
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Ett eftervärmningsbatteri i ventilationssystemet används under de få kallaste dagarna 
vintertid. 
 
3.2 Definition 
Ett passivhus är en byggnad för vilken termisk komfort kan uppnås genom temperering av 
den mängd tilluft som krävs för tillräcklig luftkvalitet utan att använda återluft.[4] 
Passivhus byggs mycket energieffektiva så att det inte behöver installeras något traditionellt 
värmesystem.  
Effektkriterium: Maximalt 10 W/m2, år för uppvärmning. 
Energikriterium: Husen ska använda max 15 kWh/m2, år för uppvärmning. [4] 
 
Passivhus är ett tyskt begrepp och det finns en rad kriterier som ska uppfyllas. Till exempel, 
ska total energiförbrukning ligga under 45 kWh/m2, år. Svenska passivhus har total 
energiförbrukning i intervallet 75- 85 kWh/m2, år. Slutsatsen är att energibehovet blir 
varierande. Det beror på brukarnas beteende, hur mycket apparater som används och hur 
byggnaden ligger exponerad för solen.  
Tillskottsvärme uppskattas bestå av 1 200 kWh/år från boende, och 2 900 kWh/år av värmen 
från lampor och apparater. En person utvecklar ca 100 W värme. [5] 
En kravlista för passivhus ska ange: 

• Krav på täthet: täthet ska vara ≤ 0,2 lit/s, m2 vid tryckskillnad på 50 Pa (Boverket 
rekommenderar för vanliga hus: 0,8 lit/s, m2 eller 0,12 omsättningar/timme) 

• Verkningsgrad på värmeväxlare: η ≥ 85 % 
• ljudkrav för fläktar: 25- 30 dBa 

 
U-värden för de olika konstruktionsdelarnas värmegenomgångstal: 
Konstruktion U- värde [W/m2, K] 
Golv mot mark 0,10 
Yttervägg 0,10 

Fönster 0,85 
Ytterdörr 0,60- 0,80 
Tak 0,08 

 
3.3 Hälsoeffekter av luftvärme 
I passivhus används ett elektriskt eftervärmningsbatteri för uppvärmning. Följden är att 
luftens relativa fuktighet blir låg och luften upplevs som torr. Vid normala temperaturer bör 
den relativa fuktigheten i en bostad vara 30- 60 %. Ventilationssystem med FTX- system har 
dock en fördel. De har filter som renar luften och man slipper pollen och andra partiklar.[6] 
Till slut en kanske överraskande uppgift. Det visade sig att tätheten är en av de viktigaste 
beståndsdelarna och att dess påverkan på energi- och effektbehovet är större än påverkan från 
solinstrålningen och isoleringen. [6] 
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3.4 Solinstrålningens påverkan på toppbelastningen 
Passivt utnyttjande av instrålad solenergi inte ger så högt effekttillskott som man förväntar. 
Förklaringen är de få soltimmarna under vintern när effektbehov är som störst. Detta visas på 
föregående bild. 
 
3.5 Lufttäthetens inverkan på toppeffekt 
Det är faktiskt byggnadens täthet som påverkar energi- och effektbehovet mest. Passivhus har 
en mycket effektiv värmeisolering och det är nödvändigt med extremt god lufttäthet för att 
 
 

 



 12 

 
Bild3.1 Extrem tjock isolering  Bild3.2 Stora glasytor mot söder 
 
hindra fuktig inomhusluft att tränga in i isoleringen och kondensera. Hög täthet är mycket 
viktig för att passivhusprincipen ska fungera. [6] 
 
3.6 Kostnaden 
Passivhus har en högre byggkostnad än vanliga hus på grund av ökad isolering och högre krav 
på täthet. Prisskillnaden är 5- 10 %. Eftersom ingen värmedistribution behövs försvinner en 
stor post i byggkostnaden. Detta kompenserar delvis den högre kostnaden (inget 
radiatorsystem behövs). 
 
 
4. SOLENERGI 
 
4.1 Solinstrålning 
Solen är en enorm energiresurs och källa för allt livet på vår planet. Den energi som når 
jorden från solen under bara tre veckor motsvarar den som finns lagrad i alla kända reserver 
av fossila bränslen. [7] Det är endast en bråkdel av solens energi som träffar jordytan. Sol 
instrålningen som når jordatmosfärens yttre rand, som är vinkelrätt mot solen, motsvarar en 
medeleffekt av 1 370 W/m2. [8] Detta värde kallas solarkonstanten.  
När man diskuterar möjligheter att utnyttja solenergi i Sverige, är många omedvetna eller 
säger spontant apropå solcellsteknik att det inte kan ge något bidrag i ett så solfattigt land som 
Sverige. Det är delvis sant eftersom vi har få soltimmar under vintern. Men, detta 
kompenseras till stor del av långa sommardagar. På årsbasis, tar vi emot nästan lika mycket 
energi från solen som länder som Tyskland eller Nederländerna, vilka satsar stort på att främja 
sol tekniken. I södra Sverige nås vi av en årlig global instrålning på drygt 1 000 kWh/m2, år 
och motsvarande siffra för norra delarna av landet är 800 kWh/m2, år. Data gäller för 
horisontell yta. Globalinstrålningen ökar med ca 25 % om absorberande yta lutar mellan 30- 
45 grader från horisontalplanet åt söder. Den infallande solenergimängden mot en 30 graders 
sydslutande yta varierar från de bästa lägena vid kusten (1 250 kWh/m2, år) till de sämre 
inlandsförhållanden i norra Sverige (900 kWh/m2, år). [8]   
Det är mycket viktigt att ha en optimal lutning och orientering för att utnyttja solinstrålningen 
effektivt. Optimal orientering är söder. Vid 45 graders lutning och orientering i öst eller väst 
minskar instrålningen med ca 20 %. Optimala lutningen är på våra breddgrader är strax under 
45 grader (vid montage rakt i söder). Vid horisontellt montage minskar den årliga 
instrålningen med ca 10 % jämfört med 45 grader rakt i söder och vid vertikalt montage rakt 
mot söder minskar den med ca 30 %. [9] 
 



 13 

4.1.2 Instrålning som funktion av orientering och lutning 
 

  
Figur 4.1 Total instrålning som funktion av orientering och lutning; källa: Grafic Net 
Ltd/Gutschner 1998 
 
Mätningarna har visat en nästan obetydligt skillnad i instrålningen för orter i södra Sverige 
vid en optimal orientering och lutning (450 mot söder). Det är små marginaler mellan t.ex. 
Malmö (Sturup) och Stockholm (Bromma). Detta visas på nästa bild. 

 
Figur 4.2 Jämförelse av medelsolinstrålningen mellan olika orter i Sverige, källa:SMHI 
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4.2 Solceller 
Solceller eller fotoelektriska element omvandlar direkt solenergi till elektricitet. 
Solinstrålningen är ett flöde av ljuspartiklar. De kallas fotoner. Solljuset är ett spektrum av 
fotonenergi. Den består av högenergiljus (ultraviolett, kort våglängd, hög energi) och 
lågenergiljus (infrarött, lång våglängd, lågt energiinnehåll). I solcellen överförs ljusenergi till 
elektroner. Producerad energi kan utföra elektriskt arbete genom en yttre krets.  
Solceller omvandlar alltså solljus till el. Omvandlingen sker direkt utan rörliga delar. Solceller 
består av halvledarmaterial (vanligtvis kisel). När solcellen utsätts för ljus, frigörs för varje 
foton som absorberas, en elektron inne i solcellen. Elektronerna accelererar i det interna 
elektriska fältet och rör sig mot ytan av solcellen. Det uppstår en viss spänning mellan fram- 
och baksida. Man säger att solcellen polariseras. Metallkontakterna som finns på framsidan 
samlar upp laddningen som sedan kan nyttjas som ström i en yttre krets.[7]  På bilden som 
följer visas arbetsprincipen för en solcell: 
   

 
Figur 4.3 Solcellens arbetsprincip. Källa: Green, Martin- Solceller från solljus till elektricitet, 
2002. 
 
En kiselsolcell ger en spänning på ca 0,5 V spänning. För att den ska bli användbar, 
seriekopplas solceller i moduler (vanligtvis 36 eller 72 stycken per modul). På det sätt 
säkerställs en lämplig spänning av 12 V eller 24 V. [8] 
Det finns flera typer av solceller. De två vanligaste är kristallina kiselceller och 
tunnfilmssolceller. De förstnämnda är gjorda av en kiselskiva och har typisk en verkningsgrad 
på 11 - 14 %. Tunnfilmssolceller består av flera tunna filmer av halvledare och 
kontaktmaterial som läggs på ett substrat (oftast en glasskiva). Högst verkningsgrad har de 
som kallas CIGS (Koppar Indium Gallium di- Selenid). Typisk verkningsgrad är 7- 10 %. 
Idag ger en solcellsmodul under sin livstid omkring 10 gånger mer energi än vad som går åt 
för dess produktion. 
 
4.2.1 Kopplingsprinciper 
Det går en trend i världen mot nätanslutna anläggningar. Det finns flera olika principer för att 
koppla solcellspaneler i en nätansluten anläggning. Nästa bild visar de vanligaste principerna. 
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System med central växelriktare 

    
Paneler seriekopplas och leds till en central växelriktare. Fördelen är lägre kostnad. 
Nackdelen är ett system som är mycket känslig för störningar t.ex. skuggning. [10] 
 
System med sträng-växelriktare 

 
Här kopplar man en mindre växelriktare till varje sträng. Med denna metod förkortas 
likspänningsledningar och systemet är mindre känslig för skuggning. 
 
System med AC- moduler 

 
Varje modul har sin egen växelriktare som parallellkopplas direkt mot nätet. Det är teoretiskt 
den bästa lösningen men blir mycket dyrt. Likspänningsnät försvinner helt och 
skuggningspåverkan är liten. [10] 
Om en modul delvis utsätts för skuggning kommer detta att begränsa strömmen i hela kedjan. 
Detta skulle undvikas om man monterar en diod över varje modul. Dioden skulle leda 
strömmen förbi den skuggade modulen och därmed koppla bort den. 
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I Sverige är idag installerat solceller med en samlad toppeffekt på ca 510 kWt (nätanslutna 
anläggningar vars produktion ingår i statistiken). [10] 
 
4.2.2 Hinder för etablering 
Om solcellsanläggningen är nätansluten finns det goda möjligheter att mata in sitt elöverskott 
på elnätet och att köpa el från nätet när solelproduktion är lägre än behovet. Det största 
hindret för utvecklingen är fortfarande höga priser för solcellen och kringutrustningen. 
Ett annat hinder är låg erfarenhet och kunskap om tekniken och rutiner vid projektering och 
installation. Det finns kunskapsbrist om alternativet och leverantörer. Bygglovsprocessen är 
också komplicerad. 
 
4.2.3 Inmatningsabonnemang 
Det tredje och kanske allvarigaste problemet är den höga kostnaden för 
inmatningsabonnemang (anslutning, mätning, rapportering). Jag har ringt och frågat flera 
nätföretag om abonnemangen. Bara några svarade direkt. De flesta behövde ett par veckor för 
att ge svar. Några kunde inte svara på grund att det inte finns småskalig el-generering i deras 
område. 
I bifogade tabell finns prislista för inmatningsabonnemang hos nätföretag som kunde svara på 
frågan: 
 
Nätföretag Pris (kronor) 
Mälarenergi (Västerås) 2 406 
Öresundkraft (Helsingborg) 10 000  
Lunds Energi Nät AB 5 400 
Vattenfall 3 600 
Hem (Halmstad) 4 000 
Jönköpings Energi 0 (ingen abonnemang, bara anslutning) 
Falkenbergs Energi 2 500  
 
4.2.4 Faktorer som minskar utbyte 
Med ökad solcellstemperatur minskar spänning och samtidigt uteffekt hos solcellen. All 
skuggning från fysiska föremål eller molnen minskar också effekten. Effekten påverkas också 
av att modulerna inte har samma kvalitet. Detta kallas toleransspridning. 
 
4.3 Solvärme 
Solceller omvandlar solljuset till el. Detta ska jämföras med solfångare som har absorbatorer 
för att samla solvärmen och överföra den till uppvärmning av varmvatten. Det är med andra 
ord två helt olika tekniker. 
Orsaken till att man i de flesta fall inte klarar av att värma upp byggnader (tappvarmvatten) 
med enbart solenergi är att tillgången på sol är som sämst när behovet är som störst, nämligen 
på vintern. 
För att ta tillvara solenergi för uppvärmningsändamål finns två huvudprinciper. Passiv 
solfångning och aktiv solfångning. [8] 
 
4.3.1 Aktiv solvärme 
De aktiva solvärmesystemens grundkomponent är en solfångare. Solfångaren består av en 
absorbator inbyggd i en välisolerad och tätad låda med härdat glas på solsidan. I absorbatorn 
cirkulerar den solvärmda vätskan, som vanligtvis är glykolblandat vatten. I moderna 
solvärmesystem ingår alltid en ackumulatortank med varmvatten, som värms av den  
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Figur 4.4 Schematisk bild för varmvattenanläggningen 
 
solvärmda vätskan. Cirkulationen i solfångarkretsen startar automatiskt, så snart temperaturen 
i solfångaren överstiger ackumulatortankens vattentemperatur. En schematisk bild över en 
varmvattenanläggningen visas i figur 4.4. 
Huvudkomponenter är: solfångare, ackumulatortank, värmeväxlare på solfångarsidan och på 
varmvattensidan, cirkulationspump, reglercentral, expansionskärl, säkerhets- och reglerventil 
och filter. [8] 
 
4.3.2 Solfångare 
De vanligaste typerna av solfångare är: poolsolfångare, plana solfångare, 
vakuumrörsolfångare och koncentrerande solfångare. 
De plana solfångarna är vanligaste och har störst marknadsandel. Verkningsgraden ligger över 
50 %. 
Vakuumrörsolfångare är mest effektiva av alla modeller. Verkningsgraden kan ligga över 70 
%. Här utnyttjas vakuum som isolator. De har små värmeförluster. De kallas också 
högtemperatursolfångare. Det finns två huvudprinciper för vakuumsolfågare. Vanligast är den 
så kallade ”Heat Pipen” som arbetar med en förångande och kondenserande teknik. Heat pipe 
är ett kopparrör som ligger omgivet av värmeledande flänsar som ofta består av aluminium. 
Röret innehåller lite vätska som när den värms förångas och stiger upp i rörets värmeväxlande 
topp där den växlar över till glykolblandat vatten för att transporteras ner till tanken. När 
värmeväxlingen sker i solfångarens samlingsrör, så kondenserar ångan till vätskeform och 
rinner ner och börjar om samma process igen. [11]  Värmeöverföringen till solkretsen sker 
torrt. Det betyder att solfångaren har en sluten krets där värmen koncentreras till en 
metallplatta i ena änden av solfångaren. Vid värmeplattan överförs värmen till solkretsen.[8] 
Vakuumsolfångare med våt överföring har en konstruktion som mer påminner om plan 
solfångare. Värmeöverföringen sker genom en absorbator som står i direkt förbindelse med 
solkretsen. 
 
4.3.3 Passiv solvärme 
I passiva solvärmesystem utformas själva byggnaden, dess fönster, ytterväggar och 
stomelement för att åstadkomma ett utökat utnyttjande av solstrålningen mot byggnaden. 
Dagens byggnader får ca 10 % av sitt värmebehov tillgodosett genom passiv solvärme. 
Genom en medveten planering kan försörjningsgraden ökas upp emot 20- 30 % i ett 
energisnålt hus. 
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5. Dimensionering av solenergisystem för passivhus 
Solenergisystemet består av två delar.: 

• Solcellsanläggningen för elgenerering 
• Solfångarsystem med vakuumrör för tappvarmvatten beredning 

Solcellsystemet ska vara tak integrerad och nätansluten. Fördelar med lösning är: 
• Det behövs inte några batterier för energilagring 
• På grund av detta blir det billigare investering, billigare drift och mindre 

energiförluster 
• Det finns möjlighet att på ett bättre sätt balansera produktion och användning när man 

producerar ett överskott av el. 
Nackdel är att produktionen är störst på sommaren när elkonsumtion är minst. 
Lösningen innebär ett steg mot ett självförsörjande hus. Den innebär också en betydlig 
minskad miljöbelastning (växthuseffekt, eutrofiering, försurning). 
 
5.1 Solcellsanläggning 
 
5.1.1 Komponenter 
Huvud komponenter är: solcellsmodulerna, växelriktare, kopplingslåda, lastbrytare på både 
likström- och växelström sida, kablarna och en stor del kraftelektroniska komponenter. 
Moduler 
Tabel1.1 Data för solcellsmodulerna från GPV från Gällivare [12] 
Modell GPV 165- M, C 
Storlek Längd = 1 610 mm, Bred = 810 mm ,Area = 

1 610 * 810 = 1,304 m2  
Vikt 13,5 kg 
Antal solceller  72, polykristallina 
Maximal effekt 165 W 
Verkningsgrad 12,7 % 
 
Växelriktare 
Eftersom solceller levererar likström krävs utrustning vilken omvandlar den till växelström. 
Detta är huvudfunktion för växelriktaren. Det andra viktiga krav som växelriktaren måste 
uppfylla är att ”Ö–drift” inte får uppstå. Detta sköts med automatisk genom att växelriktaren 
mäter kontinuerligt spänning, frekvens och impedans på elnätet. Om dessa värden faller 
utanför gränsvärden, stoppar växelriktarna leveransen till elnätet (till exempel om nätet 
bortfaller). [10] 
För små anläggningar kopplas en växelriktare per fas. Vanligen görs en trefasanslutning som 
är mycket dyrare. Krav på solinstrålningen för att växelriktaren ska starta är ca 25 W/m2. 
För anläggningen väljs växelriktarna från det tyska företaget ”SMA”, modell Sunny Boy. 
 
Tabell 1.2, Data för växelriktare 
Modell SB 2 500, 3 styck 
Max verkningsgrad 94,1 % 
Nominell effekt 2 300 W 
Max effekt 2 500 W 
Inspänning (DC) 224 – 600 VDC  
Utspänning (AC) 220 – 240 VAC  
Max ström (IDC ) 12 A 
Effekt faktor Cosφ = 1 
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Figur 5.1 Solcellsanläggningens principiella uppbyggnad med nätanslutning. 
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5.1.2 Principiell uppbyggnad 
Bilden visar bara en ungefärlig bild av solcellsanläggningen. Det är viktigt att det på både 
sidor av växelriktaren finns lastbrytare, vilka underlättar eventuella reparationer och ökar 
säkerheten vid arbete med anläggningen och gör att det blir enkelt att bryta strömmen vid 
behov. 
 
5.1.3 Panelkoppling 

 
Solcellspaneler kopplas på följande sätt: 

• 6 strängar med 8 paneler per sträng, så 6 * 8 = 48 paneler 
• två strängar serie kopplas i en växelriktare 
• slutligen, kopplas växelriktarna parallellt. 
•  

5.1.4 Dimensionering 
Utgångspunkt för dimensionering är byggnadens årliga energiförbrukning. Uppgifter hämtas 
från tillgänglig statistik hos fastighetsbolag och från mätningar vilka har utförts av SP -
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.   
Total årsenergiförbrukning ligger i intervallet: 75 – 85 kWh/m2,år. 
För ett passivhus med arean 120 m2 betyder detta: 120 m2 * 85 kWh/m2,år = 10 000 kWh/år 
Förbrukningen varierar kraftig mellan enskilda hushåll både för hushållsel och varmvatten, så 
man räknar med medelvärden. 

Förbrukning, varmvatten: Wvv = 3 000 kWh/år eller 25 kWh/m2,år 

Förbrukning, hushållsel: Wel = 7 000 kWh/m2,år (för hushållsel, uppvärmning, för fläktar och 
pumpar) 

I ett passivhus på 120 m2 med en ordinär taklutning på 45 grader i bra söderläge blir den 
tillgängliga södervända takytan: 120 * cos 450 = 85 m2 . 
 
5.1.5 Förväntad produktion 
Anläggningens nominella (märk-) effekt: 

 Pt = 48 paneler * 165 W/panel = 7 920 W = 7,92 kW 
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Anläggningsarean: 

 48 paneler * 1,304 m2 = 62,6 m2  

Verkningsgrad: η = 12,7 % [12] 

Årlig solinstrålning, sydorientering, 450 lutning, Landskrona område: 

 Iår = 1 118,36 kWh/m2,år [13] 

Nominell likströmsproduktion [kWh/m2]: 

WDC = Iår * η = 1 118,36 * 0,127 = 142 kWh/m2  

WDC,tot = Area * WDC = 62,6 * 142 = 8 889,2 kWh/år 

Man måste ta hänsyn till energiförluster som orsakas av: växelriktaren (7 till 8 %), kablar, 
skuggning, smuts och snö, högt temperatur i solceller. På grund av detta multipliceras WDC,tot 
med en faktor 0,85 för diverse småförluster: 

WAC,tot = WDC,tot  * 0,85 = 8 889,2 * 0,85 = 7 556 kWh/år 

En tumregel för förväntad elproduktion för solcellsanläggningar i Sverige är 110 till 120 
kWh/m2,år  och för vår anläggning blir det:  

62,6 m2  * 120 kWh/m2,år = 7 512 kWh/år. 

Vi anta att solcellsanläggningen genererar 7 500 kWh/år. 
 
5.1.6 Investeringskostnad 
Genom analysen av anläggningar som byggts tidigare och genom prislista från NAPS-Sweden 
och SAM kan kostnaden uppskattas. Priset för en nyckelfärdig nätansluten solcellsanläggning 
ligger i intervallet 45 000 kr - 50 000 kr per installerad kW. Billigare än så kan man inte 
komma idag. En aktuell uppgift är till exempel från Fläckebo prästgård som byggdes 2006, 
och som kostade 47 141 kr/kW. Kostnadsstruktur är: för moduler åtgår 46 -50 %, för 
växelriktaren och övrig el-material åtgår 36 -38 %, för installation 10 % och för projektering 6 
%. [10] 

Investeringskostnad (Ki ) för anläggningen: 

K i = 7,92 kW * 50 000 kr/kW = 396 000 kr 

5.1.7 Årlig kostnad med annuitetsmetod 

Avskrivningstid: n = 25 år 

Räntesats: r = 3 % 

Annuitet: a = (r/100 * qn )/qn-1 

q = 1 + 0,03 = 1,03 ; qn = 1,0325 = 2,094 

a = (0,03 * 2,094)/(2,094 – 1) = 0,05743 
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Kår = a * Ki = 0,05743 * 400 000 = 22 971 kr 

Priset för solel: 

 Kå / Wår = 22 971 kr / 7 500 kWh = 3 kr/kWh 

Samma beräkningar har utförts med räntesatser mellan 4 % och 6 %. Resultatet visas i 
tabellen: 

  

Avskrivningstid (år) Räntesats (%) Annuitet Kostnaden för solel 

25 3 0,05743 3 kr/kWh 

25 4 0,064 3,4 kr/kWh 

25 6 0,07823 4,2 kr/kWh 
 
Det är tänkt att producerad el nyttjas i första hand av hushållen själva. El-överskott ska 
levereras till nätet och säljas. Men på grund av den höga investeringskostnaden är försäljning 
av överskottsel en dålig affär. Producerad el kostar mellan 3 och 4,2 kr/kWh. Detta ska vi 
jämföra med intäkter.  
 
5.1.8 Intäkter för solel 
Intäkter för solel som skulle säljas på nätet inkluderar: 

• producerad energi (spotpris NordPoll) Det är grundpris vilken konsumenten betalar 
leverantören för producerad elenergi exklusive skatt och moms. Spotpriset för 
producerad elenergi var 44,5 öre/kWh för år 2006. [14] 

• Nätnytta; Det är ersättning som nätbolag betalar för minskade förluster i elnätet för el-
överföring och transporter. Den ligger mellan 2 - 5 öre/kWh. 

• El-certifikatens medelpris; Meningen med el-certifikat är att stimulera och öka andel 
förnybar energi. För år 2006 hade el-certifikaten ett medelpris på 19,1 öre/kWh [14] 

Intäkter per producerad kWh: 44,5 + 2,5 + 19,1 = 66 öre/kWh. 

Man kan dra slutsats att solel som man självgenererar är minst 6 gånger dyrare än ersättning 
vilken man får vid försäljning. 

FRÅGESTÄLLNING: Vilka åtgärder är möjliga och nödvändiga för solel etablering på den 
svenska marknaden? 

5.2 Möjliga lösningar 

• Investeringssubventioner (bidrag och stimulering från staten) 

• Dela inmatningskostnad på hela samhällen och garantera högt solelpris som i 
Tyskland 
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• Låta elmätare gå baklänges 

• Solelbörs som i till exempel Schweiz, vars pris på solel är ca 5 kr/kWh 

• Koppla växelriktaren direkt till ett befintlig eluttag i huset. Villkoret är att 
konsumtionen hela tiden större än produktionen. Anläggningen beaktas inte som 
producent från nätbolag sida.  

• Genom det nya lagen om månadsavläsning kan man få system med nya elmätare som  
inte bara mäter utmatad el utan också är förberett för att mäta el som levereras in på 
nätet. Det kan göra det enklare för en elkund med ett mindre vindkraftverk eller 
solceller på taket att mata in el på nätet. Detta är just nu ganska komplicerat och dyrt 
att göra. 

 
5.2.1 Bidrag från staten 
Just nu och till slutet av år 2008 finns ett statligt stöd genom ett ”ROT-program” för 
solcellsinstallationer. Det handlar om 150 miljoner kronor som staten satsar för att stimulera 
solcellsuppbyggnad. Tyvärr gäller det bara för solcellsinstallationer på offentliga byggnader. 
Staten täcker mellan 70-75 % av kostnaderna. [10] 

För en privat person skulle stödet minska kostnader till ett mycket acceptabelt pris för 
genererad solel. Priset skulle ligga mellan 0,9 -1,2 kr/kWh vilket är ungefär samma belopp 
som vi konsumenter idag betalar för el (elpris, energiskatt, el-certifikat, nätavgift och moms). 
 
5.2.2 Den tyska modellen 
För att främja solelteknik infördes först investeringssubventioner. Stödet för 
solcellsinstallationer var mellan 60-70 %. Nästa steg var ett ”100 000-taks program” med 
åtgärder som räntesubventioner och skattelättnader (initialt noll procents ränta). Men 
åtgärderna ledde inte till ett förväntat genombrott. Nästa steg var en ny inmatningslag, vilken 
gör det möjligt för oberoende elproducenter att mata in el på nätet och få ett garanterat pris. 
Priset var satt till 90 % av elpriset för konsumenter och det var inte ett tillräckligt incitament 
för att man skulle investera i solceller. I början på 2000-talet infördes ”kostnadstäckande 
prissättning” på solcellsel, dvs. ett garanterat pris på solel. Ett fastpris på 99 pf/kWh 
(motsvarande ca 5 kr/kWh) garanterades i 20 år. För varje år sänktes fastpriset för nya 
anläggningar med 5 %. Detta gjorde man för att bygga in ett kostnadstryck i modellen och att 
öka trycket på industrin att snabba på utvecklingen. För anläggningen som startades året efter 
betydde detta ett garanterat pris motsvarande 4,7 kr/kWh i 20 år. Marknaden ökade snabbt. År 
2004 förnyades systemet och man fick, med 20 års garanterad pris, motsvarande 57,4 
eurocent/kWh. Det är viktigt att påminna att den principen med det garanterade fasta priset 
inte ökat trycket på statsbudgeten. Kostnaden bärs kollektivt av hela samhället genom till 
exempel höjd nätavgift. I Tyskland innebär detta en extra kostnad på ca 1 euro per månad och 
hushåll. 
 
5.2.3 Anläggningens driftkostnader 
Antag att ca 50 % av producerad el inmatas på nätet för försäljning. 

7 500 / 2 = 3 750 kWh/år 

För inmatningsabonnemanget betalar producenten ca 3 600 kr. Det finns också ett avtal om 
balansansvar som är: 1 kr/1 MWh. I vår fall blir det 3,75 kr. 
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Driftkostnad = inmatningsabonnemang / levererad el = 3 603,75 / 3 750 = 96 öre/kWh 

Tidigare hade vi beräknat ersättningspris för solel till ca 66 öre/kWh. 
På grund av höga kostnader för inmatningsabonnemang (anslutning, mätning, rapportering) 
skulle vår anläggning göra en förlust, oavsett investeringskostnadens storlek.   
 
5.3 Dimensionering av solfångaranläggning 
Mätningar och undersökningar visade kraftiga variationer för varmvattenanvändningen hos 
beaktade passivhus. Brukarnas beteende dvs. livsstil är främsta orsak. Vi har redan bestämt 
medel förbrukning som:  

 Wår = 3 000 kWh/år eller som 25 kWh/m2,år 

Det finns en tumregel för dimensionering av solfångarsystem. Den är: 

1,5- 2 m2 solfångararea per hushållsmedlem 

50- 100 liter lagringsvolym per m2 plana solfångare och 75- 125 liter per m2 för vakuum 
solfångare. [8] 

Enligt Boverkets byggregler skall en vattenberedare för en familj klara två tappningar på 4,9 
kWh med en lägsta temperatur på 50 C0. Detta betyder ca 200 liter varmvatten uppvärmt från 
10 till 50 C0. Beroende hur beredningen i ackumulatorn sker (förrådsberedare, 
tappvattenautomat eller slinga) kommer kraven på uppvärmd tankvolym att variera. På grund 
av detta är svårt att ange en enkel regel för dimensionering. För att dimensionera ett 
solvärmesystem måste husets förbrukning av tappvarmvatten och fördelning över året vara 
känd eller kunna uppskattas. 

Dagligt energibehov för varmvatten: Wdag = 3 000 kWh/365 = 8,22 kWh/dag, med antagande 
att värmebehovet för tappvarmvatten ät relativt konstant under året. Mätningar och statistik 
visade också en varierande användning av varmvatten. Användningen i ett hushåll ligger 
normalt runt cirka 45 liter per person och dag. I ett passivhus ställs höga krav på användning 
av snålspolande VVS armaturer, vilka reducerar förbrukningen med 30 %. Så i fortsättningen 
ska vi räkna med: 

 Vdag = 35 liter/person och dag. 

För ett hushåll med 2 vuxna och två barn gäller: 

Vdag = 4 *35 l = 140 lit/dag = 0,140 m3/dag 

Nu återstår att beräkna vilken temperaturökning solfångarna måste klara: 

Wdag = Vdag * (4,19/3,6) * (tvarm – tkallt) = Vdag * 1,163 * ∆t [3] 

8,22 kWh = 0,140 * 1,163 * ∆t 

∆t = 8,227/(0,140*1,163) = 50,5 0C 

Med uppskattad inkommande vatten temperatur på 10 0C (för Skåne) fås temperaturökningen 
40,50C för solfångarna. 
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5.3.1 Täckningsgrad 
Solfångaren skulle täcka hela varmvattenbehovet under sommarhalvåret och gr ett inte 
obetydligt tillskott resten av året.”Sol & Energiteknik ” från Huskvarna har i sitt sortiment 
ackumulatortanken, modell ”Optimal” med PUR (polyuretan) isolering med tjocklek 90 mm. 
Volymen är 750 liter. Den är nästan likadan som Effecta ackumulatortank för vilka SP:s 
provningar visade en värmeförlust på 1 156 kWh per år.[9]  Sol & Energiteknik har kompletta 
solfångarsystem med vakuumrör.[11] Jag väljer det med ytan 5 m2. Verkningsgraden vid 50 
0C arbetstemperatur är 68 %. De producerade 718 kWh/m2 vid solinstrålningen  1056 
kWh/m2, solfångare vänd mot söder med 45 graders lutning mot horisontell planet: 718/1056 
= 0,68 = 68 %. 
 
5.3.2 Energiflöde i systemet 
Figur 5:2 visar energiflödet i ett sådan system. 
Energibalans: energibehovet från huset plus tankförlusterna ska täckas av solfångarens och el-
patronens tillskott till tanken: 
tankförlusten + energibehov = energi från solfångarna + el tillskottet 
1 156 kWh  + 3 000 kWh = Wsolfångare  + Welpatron 

 
 
Figur 5.2 Energiflöde i ett solvärmesystem 
 
5.3.3 Solfångarnas utbyte som funktion av lutning 
Energiutbytet från solfångaren är nästan direkt proportionellt med solinstrålningen. Jag har 
hämtat data om solinstrålningen från EU:s hem sida.[13]. Jämförelse görs mellan 
instrålningen på en vertikal yta (90 graders grader lutning, fasad integrerad) och instrålningen 
på en optimal lutning med 40 grader. Den förstnämnda visar en jämnare fördelning under året. 
Kurvan är ganska plan från mars till oktober. I fall med 40 graders lutning det finns en 
skiftade kurva med en hög instrålning sommartid och lågt vintertid. Vakuumsolfångarens 
utbyte skulle gå i samma riktning. 
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En jämn hög värmeproduktion över året innebär en hög årstäckningsgrad. Om kurvan är plan i 
viss grad betyder detta minskad risk för överproduktion sommartid och minskad risk för 
överhettning av absorbatorn samt minskad risk för kokning i ackumulatortank. 
Ett system med 90 graders lutade vakuumsolfångare skulle uppvisa ganska jämna kurvor. På 
grund av detta, tänker jag placera solfångarna på balkongstaket alternativt på fasaden. 
Vertikalt placerade solfångare är bättre på att fånga upp strålning från den lågt stående 
eftermiddagssol samt sent på våren och tidigt höst.  
Följande bilder visar solinstrålning på en vertikal yta med 900 lutning samt på en optimal 
lutad yta (för Landskrona är optimal lutning 400): [13] 

 
Instrålning vid lutningen 40 grader. 

 

 
Instrålning vid lutningen 90 grader.  
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Jag ska också använda numerisk data för instrålningen från samma källa i följande 
beräkningar: 
De två första kolumnerna i tabellen nedan visar solinstrålningen vid lutning på 90 grader för 
Landskrona. 
 
5.3.4 Årsproduktion 
Solfångarens energiutbyte kan beräknas som: 
 W = Is * A * ηsf  
W = solfångarens energiutbyte 
A = solfångarens area = 5 m2  
ηsf = verkningsgrad = 0,68 
 
Månad Instrålning 

(Wh/m2,dag) 
Wdag (kWh) Wmånad (kWh) 

Januari 874 0,874*5*0,68 = 3 92 
Februari 1 765 1,765*5*0,68 = 6 168 
Mart 2 184 2,184*5*0,68 = 7,4 230,2 
April 3 052 3,052*5*0,68 = 10,4 311,3 
Maj 3 145 3,145*5*0,68 = 10,7 331,5 
Juni 2 795 2,795*5*0,68 = 9,5 285,1 
Juli 3 000  3*5*0,68 = 10,2 316,2 
Augusti 2 996 2,996*5*0,68 = 10,186 315,8 
September 2 678 2,678*5*0,68 = 9,1 273,15 
Oktober 1 996 1,996*5*0,68 = 6,8 210,4 
November 1 268 1,268*5*0,68 = 4,3 129,3 
December 675 0,675*5*0,68 = 2,3 71 
Hela år 2 203  Wår = 2734 kWh 
 
Årsinstrålning: Iår = 2,203 kWh/m2,dag * 365 dag = 804,1 kWh/m2,år 
Solfångarens årsenergiutbyte: Wår = 2 734 kWh/år 
Solfångarens utbyte per m2 : 2 734 / 5 = 546,8 kWh/m2, år 
 
Dagens energibehov för varmvatten är 8,22 kWh/dag (redan bestämt). 
Solfångarnas utbyte räcker från mars månad till mitten av oktober. 
Värmeöverskott finns från april till september. 
 
5.3.5 Energiöverskott 
Det återstår att  beräkna värmeöverskott för varje månad: 
April: 
10,4 – 8,22 = 2,18 kWh/dag 
2,18 * 30 = 65,4 kWh/månad 
Maj: 
10,7 – 8,22 = 2,48 kWh/dag 
2,48 * 31 = 76,9 kWh/månad 
Juni: 
9,5 – 8,22 = 1,28 kWh/dag 
1,28 * 30 = 38,4 kWh/månad 
Juli: 
10,2 – 8,22 = 1,98 kWh/dag 
1,98 * 31 = 61,38 kWh/månad 
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Augusti: 
10,186 – 8,22 = 1,966 kWh/dag 
1,966 * 31 = 60,95 kWh/månad 
 
September: 
9,1 – 8,22 = 0,88 kWh/dag 
0,88 * 30 = 26,4 kWh/månad 
Σ Överskott = 65,4 + 76,9 + 38,4 + 61,38 + 60,95 + 26,4 = 330 kWh 
 
Överskott skulle kunna användas som varmvatten för diskmaskin (eventuellt tvättmaskin) 
vilka bör vara anpassade för denna princip. 
 
Tillbaka till systemets energibalans:  
tankförlust + energibehov = energi från solfångarna + el-tillskott 
 1 156 kWh + 3 000 kWh = 2 734 kWh + el tillskot 
el-tillskott = 4 156 – 2 734 = 1 422 kWh (El-patronens bidrag för beredning av varmvatten.) 
Slutligen beräknas solfångarens systemtäckningsgrad som: 
 Wsolfångare / (Wtankförlust + Wenergibehov) = 2 734/(1156 + 3000 ) = 66 % 
 
5.3.6 Åtgärder för att förbättra täckningsgraden 
Det finns alltid möjligheter att förbättra prestanda och effektivitet hos ett energisystem. Nu 
presenteras flera förslag för detta ändamål: 

• Duscha på eftermiddag eller kvällen, då tanken är fulladdad med solvärme. Resultatet 
är minskat elanvändning och el-patronens gångtid förkortas. 

• Individuell mätning av varmvatten och hushållsel i fall att man köper energi från 
energibolag. 

• Stratifiering, genom användning av stratifieringsrör. Metoden används för att förbättra 
skiktningen i ackumulator under uppvärmning från solslingan. Principen är att snabbt 
föra upp vatten från botten av tanken till rätt temperaturnivå, med så liten 
värmeöverföring till omgivande (kallare) vatten som möjligt. 

• Genom att ha vertikala solfångare ökas solvärmeutbyte under vår och höst och 
överhettningsproblemen minimeras. 

• Det lönar sig att tilläggsisolera ackumulator och minska värmeförlusterna. 
• Vakuumsolfångare ger cirka 50 % mer energi än plana solfångare eftersom de är 

mindre känsliga för temperaturskillnader och har mycket mindre värmeförluster. [8] 
• De passivahus som byggdes i Sverige är huvudsakligen radhus, parhus och 

flerbostadshus. Ett gemensamt, centraliserat solvärmesystem skulle ge bättre 
verkningsgrad genom att det ökar lagringskapaciteten. 

• Solfångarsystem har högre verkningsgrad vid låga arbetstemperaturer där 
arbetstemperaturen beräknas som: (tut + tin)/2 – tomgivningen  [8] 

 
5.3.7 Bidrag för solvärme och ekonomisk kalkyl 
Staten ger bidrag för att främja omställning till förnybara energikällor. Det finns bidrag att 
söka för att installera solvärme. Solfångare måste uppfylla vissa kvalitetskrav enligt den 
inledande kontrollen för P-märkning från SP. Intelli-heat vakuumsolfångare är berättigad till 
bidrag. Bidragets storlek är begränsat uppåt till 7 500 kr per lägenhet i småhus. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om bidrag. [11] 
 
Ekonomisk kalkyl 
K i = investeringskostnad = 50 000 kr 
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Kbid = bidrag = 7 500 kr 
K = kostnad = 50 000 – 7 500 = 42 500 kronor 
Årlig kostnad med annuitetsmetod: 
n = 20 år = avskrivningstid 
r = 4 % = räntesats 
a = annuitet = (r/100 * qn) / (qn – 1) 
q = 1 + r/100 = 1 + 0,04 = 1,04 
qn = 1,0420 = 2,19 
a = (0,04 * 2,19)/ (2,19 – 1) = 0,0735 
Kår  = årlig kostnad = a * K = 0,0735 * 42 500 = 3 125,6 kr 
Wk = energikostnad = Kår /Wår = 3 125,6 / 2 734 = 1,14 kr/kWh 
Priset är acceptabelt. Den är ungefär lika med elenergipris som konsumenter betalar idag. 
Men miljövinster med minskad koldioxidutsläpp måste också beaktas. 
 
5.4 Ett färdigt energisystem  
Ett system för att göra ett passivhus självförsörjande med energi består av: 
Solcellsanläggning 

• Toppeffekt: Pt = 7,92 kW 
• Energiproduktion: Wår = 7 500 kWh/år 
• Nätanslutning 
• 48 paneler med paneleffekt på 165 W 
• 3 styck växelriktare med nominell effekt: Pn = 2 500 W 
• Investering kostnad: Ki = 400 000 kronor 
• Kostnad, solel: 3- 4,2 kr/kWh 

Solfångare anläggning 
• 5 m2 vakuumrör solfångare (Intelli- heat) 
• Ackumulator tank: V = 750 liter 
• Kring utrustning: pump, reglercentral, expansions kärl, säkerhets ventil, filter, back 

ventil 
• Energi produktion: Wår = 2 734 kWh/år 
• Anläggningens kostnad: K = 42 500 kr 
• Kostnad för energi (värme): K = 1,14 kr/kWh 

Så för att göra huset helt självförsörjande måste man betala ca 442 500 kronor. Kostnaden per 
år är : 25 600 + 3 126 = 28 726 kronor (med 4 % ränta). 
Investeringskostnaden är stor. Man köper energi för de närmaste 20-25 åren och man köper 
allt på en gång. Detta är läget om man tittar i mycket begränsat tidsperspektiv. Men, om man 
räknar in framtida intäkter för minskad växthuseffekt så blir solelen mycket mer lönsam än att 
elda på med fossilbränslen. 
Kommentar 
De flesta passivhus i Sverige har solfångarsystem för beredning av tappvarmvatten. Jag tror 
att solvärme och samtidigt solelgenerering bör och måste vara inkluderade i standarder och 
projekteringar för passivhus. Det känns rimligt och helt naturlig att utvidga konceptet med 
kombination: passivhus + solelgenerering.   
 
5.5 Förslag för ett optimalt system 
 

1) Solfångarsystemet är redan beskrivet (med 5 m2 solfångare). 
2) Solcellsanläggning, med produktion som hela tiden är mindre än hushållskonsumtion. 
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Växelriktaren kopplas direkt till ett befintligt eluttag i huset och anläggningen beaktas inte 
som producent. Man slipper den dyra inmatningsabonnemang och driftkostnaden försvinner 
nästan helt. 
Första steget är att bestämma husets minimala effektbehov. Här ingår: FTX- system med två 
fläktar (från- och till luft), frys, kylskåp, pump i solfångarsystem, el-utrustning i stand by 
lägen. 
 
FTX- system: 2 fläktar, varsin med 35 W effekt; P = 2 * 35 = 70 W 
frys: Pf = 120 W 
kylskåp: Pkyl = 100 W 
pump: Pp = 100 W 
El utrustning i stand by läggen: 
 
Komponent Effekt (W) 
PC inklusive kärm 100 
Plat TV 25  
Dekoder 15 
Parabol 15 
Stereo 10 
Telefoner 5 
Extra (TV, PC, mm) 25 
 
 Σ Pstand by = 210 W  
Sammanlagt: 70 + 120 + 100 + 100 + 210 = 600 W 
 
Val av utrustning 
4 styck GPV- 165 W paneler 
Topeffekt: Pt = 165 * 4 = 660 W 
Solcellsarea: A = 4 * 1,304 = 5,22 m2  
 
Växelriktare: 
Fabrikat: Mastervolt 
Typ: Soladin 
Märkeffekt: Pn = 550 W (kopplas direkt i vägguttag) [10] 
 
Uppskattad pris för anläggningen är mellan 35 000- 40 000 kronor. 
Förväntad årsproduktion: 
Wår = ηsc * Iår * A * 0,85 
Wår = 0,127 * 1 118,36 * 5,216 * 0,85 = 630 kWh/år 
De flesta frys- och kylskåp är termostatstyrda och anläggningen är kanske överdimensionerad. 
Den verklig effektbehovet skulle bli bara en tredjedel av den som visas i tabellen. En lämplig 
lösning kan vara att utrusta huset med reservkraft dvs. en mindre batterianläggningen i vilken 
el-överskottet lagras. 
 
5.5.1 Dimensionering av reservkraft 
Antag effektbehovet : P = 400 W 
Antag användningstid vid strömavbrott: t = 2,5 timmar 
Totalt förbrukning vid ett strömavbrott: P * t = 400 * 2,5 = 1 000 Wh 
Antag att vi ska klara tre strömavbrott.  
Totalt lagringsbehov blir: 1 000 Wh * 3 = 3 000 Wh 
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För ett 12 volt system blir batterikapaciteten:  
3 000 Wh / 12 V = 3 000 VAh / 12 V = 250 Ah 
För korrekt dimensionering måste man inkludera följande faktorer. Batteri får urladdas till 
max 50 % av kapaciteten, så vi multiplicerar med en faktor 2. Systemets effektivitet ligger på 
ca 90 % så vi multiplicerar med en faktor 1,1. 
Slutligen erhålls: 
250 Ah * 2 * 1,1 = 550 Ah 
Det ger ett system med 5 stycken batterier med kapaciteten 110 Ah. Batterierna ska kopplas 
parallellt.  
Batteribankens totala kapacitet: 550 Ah * 12 V = 6 600 Wh = 6,6 kWh 
Det betyder att batteribank kan driva den valda anläggningen utan ny inladdning: 
6 600 Wh / 600 W = 11 timmar. 
Batterier ska anslutas till en laddningsregulator vilken är i direkt förbindelse med 
växelriktaren. Regulator sköter anpassning till solcellen, batteriladdning och  hindrar 
djupurladdning. 
 
5.5.2 Kostnader och täckningsgrad 
Enligt NAPS kostar ett batteri 1 900 kronor och en laddningsregulator kostar 1 500 kronor, så 
hela batteribanken kostar 11 000 kronor. 
 
Komponent Års produktion 

(kWh) 
Täckningsgrad 
(%) 

Investerings 
kostnad (kr) 

Års kostnad (kr) 
(ränta = 4 %) 

Solfångare 2 734 66 42 500 3 126 
Solceller 630 8,4 37 500  2 400 
Batteribank - - 11 000  1 356 
Hela systemet 3 364 33,6 91 000 6 882 
Kostnaden och energi täckningsgrad för alternativt system 
 
5.5.3 Prisjämförelse 
Det återstår att köpa kompletterande el till normalt pris: 
10 000 kWh – 3 364 kWh = 6 636 kWh. 
Kostnaden för energi som genereras med mitt optimalt system är: 
6 882 kr/ 3 364 kWh = 2 kr/kWh 
Idag betalar man som t.ex. kund hos E- on ett elpris som är 139,5 öre/kWh. För pris info, se 
på sida 45. Prisskillnaden mellan egen produktion och köpt el är 60 öre/kWh. 
 
Enbart köpt el 10 000 kWh * 1,395 kr/kWh = 13 950 kr/år 
Det optimerat system 6 636 kWh * 1,395 kr/kWh + 6 882 kr = 16 139 kr/år 
 
Prisskillnaden kan förklaras med argumenten som följer nedan.  
 
5.6 Motiv att bygga anläggningen 
Det finns fler goda skäl för en sådan satsning. De viktigaste är: 

• Det finns privatpersoner och företag som är bereda på att stödja utveckling av 
solceller genom att betala ett överpris för solel. 

• Solenergin är gratis, det handlar bara om investeringskostnad. 
• Otroligt liten miljöpåverkan. 
• Kundens köpbeteende baseras på att i första plan väljs var de ska bo. Passivhus 

byggs i attraktiva områden och kostar ca 5-10 % mer än nybyggda vanliga hus. 
Solceller på taket är ett komplement och en prestigesymbol. 
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• Det ger möjlighet att pröva nya tekniska lösningar och koncept för utveckling av 
förnybar energi.  

• Ett bra sätt att kommunicera med marknaden (tyska modellen). 
• Det är just nu trendigt att vara miljövänlig. 
• Om anläggningen byggs i samband med nybyggnation skulle kostnaden bli betydlig 

mindre genom att en del byggnadskomponenter ersätts med solceller. 
• Satsningen är ett viktig bidrag för långsiktig energiomställning. 

 
 
 
 
6. Ett framtidsscenario 
 
Det största problemet vid ett energisystem som baseras på förnybar energi är att produktion 
och konsumtion inte stämmer tidsmässigt. För till exempel solenergisystem har man största 
produktion under sommaren när energibehovet är minst på årsbasis. På grund av detta finns 
behov för energilagring och balansering vid omvandlingar.  
Ett sätt för energilagring är vätgas och bränsleceller. Energiöverskottet från solcellerna lagras 
i form av vätgas i huset. Vätgasen används sedan för elproduktion i en bränslecell när solelen 
inte räcker och under nätterna. 
Energisystemet har solel som primär energikälla och består i princip av följande 
komponenter: 

• Solceller, för elproduktion 
• Elektrolysör, för vätgasframställning 
• Vätgaslager, i form av cylindrisk ståltank 
• Bränslecell, för el- och samtidig värmeproduktion 
• Styr- och reglersystem 

 
6.1 Vätgas 
Vätgas framställs ofta som lösningen på den framtida energiförsörjningen. Att tänka på i det 
sammanhanget är att vätgas inte är en energikälla, utan en bärare av energi från någon 
energikälla till användningsområdet. Vätgas är inte som den fossila oljan en energiråvara att 
pumpa upp och förbränna. Vätgas är en energibärare som kostar energi att få fram. 
Universum beräknas bestå av 75 % väte, räknat som massa, trots att väte är den lättaste av alla 
atomer (vätemolekylen är 14 gånger lättare än luft). På jorden förekommer väte vanligast i 
bunden form i vatten eller kolväten. [15] 
Vätgas är färglös, smak- och luktlös. Gasen är inte giftig. I viss blandning med luft eller rent 
syre kan den vara explosiv. Reaktion är särskilt våldsam då gasblandningen består av två 
volymdelar väte och en volymdel syre (samma som vatten). Vätgas brinner med en mycket 
het, 2600 0C, låga. Denna är svagt blå, nästan osynlig. [16] 
Väte har det per viktenhet högsta värmevärdet av alla bränslen, energiinnehåll är 39,4 kWh/kg 
(kalorimetriskt värmevärde). Räknat per volym är väte utrymmeskrävande. Till exempel krävs 
för flytande väte en lagringsvolym som är 3,5 gånger större än behovet för ett bensinlager. 
Energiinnehåll per volymenhet är 2,8 kWh/Nm3 . [16] 
Några olika sätt att framställa vätgas är: 

• Elektrolys av vatten, H2O → ½ O2 + H2  
• Ångreformering av naturgas, CH4 + H2O → CO + 3H2  
• Partiell oxidation från tyngre oljefraktioner, CH4 + ½ O2 → CO + 2H2  
• Termisk dekomposition av metan, CH4 → C + 2H2 
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 De långsiktig hållbara alternativen för vätgasproduktion grundar sig på solen, och den stora 
potentialen för framtida vätgasproduktion är solen direkt. 
 
 
 
6.1.1 Lagrings metoder 
De flesta problem med väte är kopplade till lagring och transport. Som redan sagts, vätet är 
ganska instabilt och kan lätt antändas och orsaka kraftiga explosioner om det vid fel tillfälle 
kommer i kontakt med syre. Idag finns några olika metoder att lagra väte. Man kan 
komprimera vätet i tuber och ståltankar. Att lagra vätet i flytande form är också ett alternativ, 
men kylningsprocessen är väldigt energikrävande. Vidare finns möjlighet att lagra vätet i 
metallhydrider där vätet binds, men metoden kräver en hög temperatur vid frigörelsen. Det 
senaste alternativet är lagring i nanokolfiber genom att under högt tryck pressa in 
vätemolekylerna mellan fibrerna. Nackdel är att nanofibrerna tappar sin 
väteabsortionsförmåga efter 4-5 påfyllningar. [16] 
 
6.2 Elektrolysör 
En elektrolysör är i princip en omvänd bränslecell. Vatten kan dissocieras med elektrisk 
energi varvid vattenmolekylens elektronbindning aktiveras och sönderdelning till väte och 
syre sker. Vatten och solel tillförs elektrolysören. Vid anoden sönderdelas vatten under 
inverkan av ett elektriskt fält och en katalysator. Rest produkter blir väte protoner (H+), 
elektroner (e-) och syrgas (O2). Process kallas för elektrolys. Protonerna passerar genom 
polymermembranet till katoden där protoner och elektroner bildar vätgas. Slutligen samlas 
och komprimeras vätgasen i slutna volymer. I praktiken behövs 1 liter vatten för att framställa 
1 Nm3 vätgas. Den beskrivningen gäller för PEM elektrolysörer. Det finns också alkaliska 
elektrolysörer. De är mycket större och dyrare, men med högre kapacitet och verkningsgrad. 
[16] 
Schematisk bild av en elektrolysör visas på bilden: 
 

 
Figur 6.1 Elektrolysör [17] 
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6.3 Bränslecell 
Bränsleceller är elektrokemiska apparater som omvandlar den kemiska energin i bränslet till 
elenergi i form av likström. Omvandlingen sker direkt utan någon förbränning. Bränslecell 
har inga rörliga delar, den arbetar tyst och avger bara vattenånga som restprodukt. I princip 
fungerar bränslecellen som ett batteri som inte mattas av så länge bränsletillförsel pågår. Helt 
förenklat är en bränslecell bara en sandwich av två elektroder på ömse sidor om en elektrolyt, 
ett ofta mycket tunt paket. Spänningen över en enskild cell är liten, ca 1,23 V. En sådan cell 
ger kanske en effekt på en watt (lågspänning, likström). För att generera tillräckligt effekt 
kopplas många celler i serie i en packe celler som kallas ”stack”.  
Det finns flera typer av bränsleceller. Med hänsyn av arbetstemperatur delas bränsleceller i 
högtemperatur- och lågtemperatur bränsleceller. En vanligare uppdelning är efter vilken 
elektrolyt som används. I det sammanhang delas bränsleceller upp på: PEM bränslecellen 
(proton- utbytes- membran), alkaliska bränslecellen, fosforsyra bränslecellen, smältkarbonat 
bränslecellen och fastoxid bränslecellen.  
PEM bränslecellen används i de flesta applikationer. Elektrolyten består av en fast polymer 
och arbetstemperaturen är 50-80 grader. Fördelar med en elektrolyt i fastform är: elektrolyten 
läcker inte, har lång livslängd, leder vätejoner bra, är tillräckligt mekanisk stabilt för att 
fungera som separator mellan anod och katod samt att elektrolyten kan tillverkas i många 
olika former. Nackdelen hos PEM bränslecellen är platinabelagd katalysator och känslighet 
för föroreningar i vätgasbränslet. [16]  
Vätgas förs in vid anoden, syrgas (ur luft) vid katoden. Energin frigörs när vätgasen reagerar 
med syret till vatten. Gaserna är skilda av polymermembranet. Detta är belagt med platina 
som är katalysator för reaktionen. Gaserna leds genom ett fint kanalsystem till 
katalysatorskiktet, så att det byggs upp en positiv laddning på syrgassidan och en negativ på 
vätgassidan. Här utnyttjas vätgasens attraktionskraft. På katalysatorn splittras väteatomerna i 
protoner och elektroner för att på olika vägar ta sig snabbaste vägen till syret. Protonerna kan 
ta genvägen genom elektrolytmembranet, men elektronerna tvingas ta en omväg från anoden 
via den yttre kretsen till katoden. I processen bildas elektricitet samt värme. När protoner, 
elektroner och syre förenas bildas vattenånga och ordningen är återställd. 
Verkningsgraden vid omvandling av vätgasenergin till elektricitet är mellan 35- 60 %.   
Bränslecellens princip visas på bilden. 
 

 
Figur 6.2 Bränslecell, källa: Chalmers [22] 
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Bränslecellens kemi: 

Anodreaktion:  2H2 => 4H+ + 4e–  (vätgas => protoner + elektroner) 

Katodreaktion: O2 + 4H+ + 4e– => 2H2O (syrgas + protoner + elektroner => vatten) 

Totalreaktion: 2H2 + O2 => 2H2O (vätgas + syrgas => vatten) 

 
6.4 Beräkningar 
Den första delen av beräkningarna ska görs med syfte att få ett överblickbar bild av 
nödvändiga dimensioner för solcellsanläggningen och lagringsutrymmen. 
I andra delen ska ett energisystem för energioberoende passivhus optimeras. 
 
6.4.1 Energibehov 
Energiförbrukningen är redan beräknad (Se under dimensionering, sid 20-21). 
Det årliga behovet av energi blir för ett passivhus på arean 120 m2 blir ca 10 000 kWh. 
 
6.4.2 Faktorer som påverkar anläggningens storlek 
En viktig storhet i energisammanhang är verkningsgraden, ofta betecknad med den grekiska 
bokstaven eta, η. Verkningsgraden är förhållandet mellan den utnyttjade eller nyttiggjorda 
energi och den tillförda energin. 
 η = Wnyttigg / Wtillförd  
Anta att: 

• Medel solinstrålning i Skåne är 1000 kWh/m2, år på horisontell yta 
• Solcellspaneler är från GPV, med paneleffekt av 165 W, verkningsgrad = 12,7 % 
• Elektrolysör har verkningsgrad: η = 50 % 
• Bränslecell har verkningsgrad: η = 40 % 

 
 
 
6.4.3 Kompressionsarbete 
Först beräknas energiåtgång vid vätgaskomprimering. Den kompressionsenergi som åtgår för 
n mol av en ideal gas beräknas som: 
 W = n * R * T * ln (p/p0 ) [16] 
n = gas mängd (mol) 
p0 = referenstryck 
p = kompressionstryck 
R = gas konstant = 8,314 J/Kmol 
T = temperatur i K0  
p/p0 = 200 /1 = 200  
 
W = n * R * T * ln (p/p0 ) = 1 * 8,314 * 273 * ln (200 /1) = 12,025 KJ/mol = 12,025 MJ/kmol 
 
teoretiskt energibehov: W = 12,025 MJ/kmol 
vätgas kalorimetrisk värmevärde: Hkalor = 39,4 KWh/kg = 141,86 MJ/kg 
omvandlingsfaktor: 1 kWh = 3,6 MJ 
W / Hkalor = 12,025 / (141,86 * 2) = 0,042 = 4,2 % 
Väte har molmassa = 2 kg/kmol 
Det åtgår 4,2 % av vätgasens värmevärde. I verkligheten krävs betydligt mer så jag ska räkna 
med 5 % energiåtgång. 
0,05 * 39,4 = 1,97 [ kWh/kg väte] 
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Det kalorimetriska energiinnehållet måste tillföras vid produktion av vätgas, så för den 
beräkningen används det högre värdet. 
 
Nästa steg är att beräkna vätgasenergi som behövs för att driva bränslecell: 
Wtot /ηb.c. = Årligt energibehov / Verkningsgrad för bränslecell 
Wtot / ηbc = 10 000 kWh / 0,40 = 25 000 kWh 
 
För att utveckla den energimängden krävs följande vätgasmassa: 
Wtot /Hkalor = Energibehov i vätgasform / kalorimetriskt värmevärde för vätgas 
Wtot / hkalor = 25 000 [ kWh] / 39,4 [ kWh/kg] = 634,5 kg 
 
För att komprimera detta mängd av vätgas förbrukas årligen: 
Vätgasmassa * Kompressionsförluster = 634,5 * 1,97 = 1 250 kWh. 
 
Energiinnehållet av producerat vätgas (årsbasis). 
25 000 kWh + 1 250 kWh = 26 250 kWh/år 
 
Med hänsyn för förluster i elektrolysör fås: 
26 250 kWh / ηelektrolysör = 26 250 / 0,50 = 52 500 kWh 
 
Nu kommer man till solceller. Vid en instrålning med medelvärde 1 000 [ kWh/m2 , år] och 
solcellens verkningsgrad : η = 12,7 % för man: 
1 000 kWh/m2, år * 0,127 = 127 kWh/m2, år 
 
Den ytan som behovs beräknas som: 
52 500 [ kWh] / 127 [ kWh/m2, år] = 413,4 = 414 m2  
 
Den elektriska effekt som solcellerna levererade är direkt proportionell mot solinstrålningens 
intensitet. Den värde som har använts i beräkningar gäller för en horisontell yta. Om man 
vinklar solcellerna i en vinkel mellan 30 och 45 grader fångar man ca 20 till 25 % mer energi 
och samtidigt skulle minska nödvändig yta. Så: 
413,4 m2 * 0,75 = 310 m2 . 
En solcells area som är 300 m2 ska användas som basarea i följande beräkningar. 
 
Ett system på 1 kWt har en yta på ca 8 m2 (tumregel). Anläggningens topeffekt beräknas som: 
 310 / 8 = 38,75 kWt  
Med solcellspaneler från GVP som har arean per panel:  
 A = 1,610 * 0,810 = 1,304 m2  
beräknas antal paneler som: 
 310 / 1,304 = 238 paneler 
 
6.4.4 Densiteten 
Det återstår att beräkna lagrings utrymme för producerad vätgas. För det ändamålet behöver 
vi uppgifter om vätgasens densitet. Densitet är funktionellt beroende av gasen tryck. Vid 
normalt tryck och temperatur har vätgas densiteten: 
 ρ = 0.09 kg/m3  
När vätgas komprimeras till 200 bar ökar densiteten väsentlig. Densiteten för vätgas i 
funktion av trycket kan avläsas med hjälp av följande graf, figur 6.3. 
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 Figur 6.3 Densitet för vätgas som funktion av trycket [18] 
 
Vid trycket 200 bar har vätgas densiteten ca 14,2 kg/m3 . 
P = 200 bar 
ρ = 14,2 kg/m3  
 
 
Energibehov för ett halvt år är: 25 000 kWh / 2 = 12 500 kWh 
Hkalori = 141,86 MJ/kg = 39,4 kWh/kg 
 
Vätgasmassan = 12 500 kWh / 39,4 kWh/kg = 317, 3 kg 
För den massan ska lagringsbehov bestämmas. 
Massa = Densitet * Volym 
 m = ρ * V 
Volym beräknas som : 
 V = m /ρ = 317,3 / 14,2 = 22,345 m3  
 
För en cylindrisk tank beräknas volym som: V = r2 *π *l var r står som radier och l som 
längden. Genom att prova några olika storhet fås slutligen: r = 1,2 m och l = 5 m. Det är en 
ganska stor tank. 
I fall att man lagrar flytande väte med densiteten: ρ = 70,8 kg/m3 fås betydlig mindre 
lagringsvolym: 
 317,3 kg / 70,8 kg/m3 = 4,48 m3  
 
Antagande: All producerad solel skulle användas för vätgastillverkning för att senare används 
vid el-generering med hjälp av bränslecellen. 
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Figur 6.4 Ett bättre optimerat system 
 
6.5 Ett optimerat system 
Principen är: 

• Solceller försörjer huset med el; likström från solcellen omvandlas först i växelriktaren 
till växelström för att senare användas för huset behov 

• Överskottsel (huvudsakligen under sommaren) används för att lagra elen i form av 
vätgas som produceras med elektrolysör 

• Lagrade vätgasen omvandlas senare i bränslecellen till el för användning under 
vinterhalvåret när solcellens produktion räcker inte till för husets behov 

 
6.5.1 Beräkning 
 
6.5.2 Solinstrålningen 
Från tillgängliga data om solinstrålningen ses mycket stora variationer (skillnader) mellan 
sommar och vinter. Det finns stora variationer under en enskild dag också. På grund av dessa 
stora skillnaderna i energi mellan sommar och vinter krävs ganska stora och förmodligen dyra 
energilager för att klara vintern. Systemet ska dimensioneras med hänsyn till detta. 
Från tabellen som förljer kan man se medelsolinstrålningen per dag för flera platser i Sverige: 
[12] 
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Insolation spreadsheet of North-, Middle-, Southsweden (kWh/m²/day) 

  Jan Feb Mar  Apr  May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec 

Östersund 0,14 0,61 1,51 3,15 4,45 4,69 4,09 2,88 1,82 0,87 0,23 0,07 

Kiruna  0,04 0,39 1,37 2,82 4,00 4,65 3,84 2,74 1,55 0,60 0,10 0,00 

Luleå 0,08 0,53 1,58 3,42 4,76 5,09 4,47 2,97 1,70 0,77 0,16 0,02 

Umeå 0,14 0,63 1,54 3,38 5,03 5,39 4,90 3,29 1,96 0,93 0,24 0,07 

Stockholm 0,31 0,85 1,85 3,64 5,42 5,44 5,23 3,83 2,45 1,14 0,44 0,20 

Karlstad  0,31 0,90 1,82 3,36 4,94 4,90 4,72 3,45 2,29 1,06 0,43 0,19 

Borlänge 0,26 0,83 1,82 3,45 5,07 5,05 4,80 3,45 2,23 1,05 0,38 0,16 

Göteborg 0,42 0,98 1,82 3,49 5,01 5,03 4,84 3,72 2,45 1,17 0,54 0,26 

Visby 0,42 0,95 1,94 3,72 5,44 5,42 5,29 4,05 2,59 1,27 0,54 0,27 

Vaxjö 0,48 1,00 1,91 3,71 5,29 5,18 5,08 3,99 2,59 1,31 0,62 0,31 

 
Jag har beräknat medelvärde för de tre sydligaste orterna (Göteborg, Visby och Växjö) och 
sorterat i fyra tidszoner i förhållande av instrålningens intensitet. 
 
Maj – Juli August – September Mart – April Oktober - Februari 
5,176  kWh/m2,dag 3,23  kWh/m2,dag 2,765  kWh/m2,dag 0,7034  kWh/m2,dag 
 
Årsförbrukning för passivhus: Wår = 10 000 kWh 
Genomsnittlig förbrukning per dag: 10 000 kWh / 365 = 27,4 kWh/dag 
Antag att det under sommarhalvåret (sent vår, sommar, tidigt höst) konsumeras 20 % mindre 
energi: Då blir dagsbehovet: 
0,80 * 27,4 = 22 kWh/dag 
För att generera detta energimängd behövs solcellsarean: 
 
Arean = Energibehov / (Verkningsgrad för solceller * Sol instrålning) 
 A = Wbehov / (ηsc * Isol ) 
Maj – Juli 
A = 22 /(0,127 * 5,176) = 33,5 m2  
 
August – September 
A = 22 /(0,127 * 3,23) = 53,6 m2  
 
Mars – April 
A = 22 /(0,127 * 2,765) = 62,65 m2  
 
Oktober – Februari 
Under vinterhalvåret är medelförbrukningen per dag större än genomsnittet:  
W = 1,2 * 27,4 = 32,9 kWh/dag 
A = 32,9 /(0,127 * 0,7034) = 368 m2 
Under vinterhalvåret är solinstrålningen så liten och dess bidrag behöver inte används för 
vätgasframställning. Kan delvis bidra till direkt elproduktion till huset. 
 
Anta att solcellsanläggningen har arean 300 m2 . 
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El-överskott som ska användas för vätgas framställning beräknas som: 
 Wöver = ∆A * ηsc * Isol  
 ∆A = Aanläggning – Abehov  
Maj – Juli 
Wöver = (300 – 33,5) * 0,127 * 5,176 = 175,2 kWh/dag 
 
August – September 
Wöver = (300 – 53,6) * 0,127 * 3,23 = 101 kWh/dag 
 
Mars – April 
Wöver = ( 300 – 62,25) * 0,127 * 2,765 = 83,3 kWh/dag 
 
Tidigare har vi bestämt verkningsgrader för elektrolysör, bränslecellen och kompressions 
arbete som:  
 ηelektro = 0,50, ηbc = 0,40 och ηkompress = 0,95  
 
Energimängd lagrad i vätgas beräknas som: 
Wvg = Wöver * ηelektro * ηbränslecell * ηkompress  
 
Maj – Juli 
Wvg = 175,2 * 0,50 * 0,40 * 0,95 = 33,3 kWh/dag 
 
August – September 
Wvg = 101 * 0,50 * 0,40 * 0,95 = 19,2 kWh/dag 
 
Mart – April 
Wvg = 83,3 * 0,50 * 0,40 * 0,95 = 15,83 kWh/dag 
Motsvarande energimängd för varje period fås genom att multiplicera med antal dagar 
motsvarande för varje perioden: 
 
Maj – Juli 
92 dagar * 33,3 kWh/dag = 3063,6 kWh 
 
August – September 
61 dagar * 19,2 kWh/dag = 1171,2 kWh 
 
Mars – April 
61 dagar * 15,83 kWh/dag = 965,6 kWh 
 
Energimängd som lagras i vätgas under hela året fås genom att addera de beräknade värdena: 
 Wvg = 3 063,6 + 1171,2 + 965,6 = 5 200 kWh  
 
För den energimängd som skulle lagras i vätgas ska man dimensionera lagringsutrymme dvs. 
en cylindrisk tank.  
Kalorimetriskt värmevärde för vätgas: Hkalor = 39,4 kWh/kg 
Vätgas densitet vid tryck av 200 bar: ρ = 14,2 kg/m3  
Vätgasmassan fås som:  
 Wvg /Hkalor = 5 200 kWh / 39,4 kWh/kg = 132 kg 
Massan kan beskrivas som produkt av densiteten och volym: m = ρ * V, så själva volym: 
 V = m / ρ = 132 kg / 14,2 kg/m3 = 9,3 m3 
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Nu återstår bara att dimensionera tanken. En cylinders volym kan beräknas som: 
 V = r2 * π * l, var r motsvarar till radien och l är längden av tanken. 
Genom att prova flera värde fås slutligen: r = 1m, l = 3 m. 
Tanken skulle grävas ner i marken. 
Om vi har fått flytandeväte istället blir lagringsutrymme betydligt mindre: 
Flytande väte har densitet: ρ = 70,8 kg/m3 
 V = m / ρ = 132 / 70,8 = 1,86 m3 . 
Det skulle bli en bättre lösning men tekniskt mycket komplext och betydligt dyrare. Dessutom 
är metoden mer energikrävande. 
Redan genomförda beräkningar var baserat för instrålningen på horisontell yta. Om man 
vinklar solceller mellan 30 och 45 grader ökar energitillskott och samtidigt minskar 
areabehovet med 25 %. 
 Aanläggning * 0,75 = 300 m2 * 0,75 = 225 m2  
För ett installerat toppeffekten 1 kWt behovs ca 7,9 m2 stor solcells area. 
Så anläggningens toppeffekt beräknas som: 
 225 m2 / 7,9 m2 = 28,5 kWt  
 
6.6 Kostnader 
 
Solcellsanläggningen 
GPV-solar från Gällivare tillverkar solcellsmoduler. De är den största tillverkaren i 
Skandinavien. Modulpriser publiceras inte offentlig. På förfrågan har jag bara fått svar om 
verkningsgraden. Tumregeln för anläggningar som byggs idag är: 1 kWt kostar ca 50 000 
kronor. 
Kostnad för solcellsanläggningen:  
 K = 28,5 kWt * 50 000 kr = 1 425 000 kronor 
Solcellsanläggningens yta av 225 m2 betyder att vi behöver en yta på 15 * 15 meter. I en 120 
m2 stort passivhus med en ordinär taklutning på 45 grader i bra söderläge, blir den tillgängliga 
södervända takytan: 120 m2  * cos450 = 85 m2 . Det återstår att placera 140 m2. Man kan 
använda trädgården, eventuellt garage, olika förråd. I det fall att solceller monteras på 
vertikala fasader minskas elproduktion med ca 20 % och samtidigt ökar areabehovet i samma 
förhållande.  
Elektrolysör 
En PEM elektrolysör väljs. Producent är ”Proton Energy Systems”. Topeffekt ligger på 5 kW. 
Uppskattat pris ligger på 600 000 kronor. Vattenbehovet i elektrolysören är ca 1 liter per 
normalkubikmeter vätgas. [17] 
Före elektrolysören måste vattnet först avjoniseras för att man ska undvika skador på 
katalysatorn. Efter elektrolysen bör vätgasen avfuktas och renas. 
Bränslecell  
Den är faktiskt den dyraste och mest komplicerade komponenten i systemet. Fortfarande det 
handlar om olika tillämpningar och laboratorier lösningar från olika instituten. De flesta ligger  
i utvecklingsfasen eller i ombyggnadsfasen för att förbättra prestanda. Det betyder att de är 
inte kommersiella. 
I Sverige levererar ”Volvo Technology” bränslecellstack i storleken mellan 1 till 10 kW. ABB 
har utvecklat det kompletterande systemet. Komplett system med installation är dyr och ligger 
på ca 2 000 000 kronor (uppskattat pris) på ett system med effekt på 2 kW. [17] 
Växelriktarna skulle man köpa hos Tysk företag SMA (Sony Boy modellen) för 20 000 
kronor. Det är viktigt att vid val av växelriktaren ta hänsyn till spänningsanpassning mellan 
bränslecellens utspänning och växelriktarens inspänning. 
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Komponent Kostnad (kronor) 
Solcellsanläggning, 225 m2  1 425 000  
Elektrolysör, P = 5 kW 600 000 
Ståltank + kompressor ( V = 9,3 m3 ) 200 000 
Bränslecellsystem, P = 2 kWt  2 000 000 
Växelriktare för bränslecellen 20 000  
Styr och regler system, installation, 
armaturer 

1 000 000 

 
Total kostnad visas i tabellen ovan. Priset på hela energisystemet är 5 245 000 kronor. Det är 
två gånger dyrare än själva huset. 
 
6.7 Säkerhet 
Vätgas är mycket brandfarlig och explosivt, speciellt i slutna utrymmen. Höga krav måste 
ställas på larm, säkerhet och övervakningsutrustning. 
 
Värmeåtervinning 
Elektrolysör och bränslecell utvecklar en betydande andel värmeenergi. Den måste kylas med 
luft eller vatten. Det finns möjlighet för värmeåtervinning genom värmeväxling och 
förflyttning till ackumulatortanken. 
 
6.8 Diskussion 
Detta var ett framtidsscenario. För att det bli verklighet krävs: 

• Kraftig reduktion av komponenternas kostnad 
• Radikal förbättring av verkningsgraden dvs. effektivare utrustning 
• Bättre och säkrare metoder för vätgasframställning, lagring och transport 
• Öka acceptans och god vilja hos politikerna och kraftbolagen för förnybar energi, 

speciellt till solteknik och vätgasteknik 
• Investeringssubventioner och skattelättnader för vätgasteknik. 

Det är möjligt redan idag att göra ett passivhus självförsörjande på energi med tillgängligt 
teknik. Men priset för vätgaslösningen är mycket högt och oacceptabelt. Det finns möjlighet 
att på sikt minska kostnaden, eftersom tekniken utvecklas och förbättras hela tiden vilket gör 
att systemet kan fungera mer tillfredställande. Min personliga åsikt är att det krävs minst 3-4 
decennier innan det scenariot blir verklighet.  
 
  
7. Vindkraft som energikälla för passivhus 
 
I Sverige byggs passiva hus huvudsakligen som parhus, radhus eller flerbostadshus, dvs. de är 
grupperade inom ett mindre område eller kvarter. I skånska Glumslöv utanför Landskrona 
ligger kvarteret Nornan vilken består av 35 självuppvärmda lägenheter. De är byggda som 
parhus och radhus och saknar solenergiutrustning.  
En intressant lösning för boende i kvarteret skulle vara att bilda en kooperativ förening och 
satsa pengar för att tillsammans köpa ett vindkraftverk. 
 
7.1 Villkor för etablering 
Glumslöv ligger i ett område med gynnsamt vindförhållande för vindkraftverk. Vid havet 
finns Hilleshögs Dalars naturreservat och möjligheterna för utbyggnad av vindkraft är 
begränsad. Men i nordvästlig riktning från samhället på cirka 5 km avstånd (Gantofta område) 



 43 

finns redan etablerade vindkraftverk. Den tänkta platsen för etablering används idag som 
jordbruksmark. Vindkraftverk skulle inte beröra flora och fauna, friluftslivet eller 
markanvändning i någon store omfattning.  
I området finns regionalt och lokalt ledningsnät. Vägnätet är mycket utvecklat och området är 
lätt tillgängligt. Vindkraftverk på tänkt plats kommer förmodligen inte att störa med vare sig 
skuggor, ljud eller reflexer.  
 
7.2 Kort introduktion i vindkraftteknik 
Vindkraftteknik är en mycket etablerad och avancerad teknik som utvecklas hela tiden. Här 
följer en kortfattat beskrivning. 
Ett vindkraftverk fångar vindens rörelseenergi och transformerar den till elektrisk kraft. 
Huvud komponenterna hos ett vindkraftverk är: fundament, torn, rotor (vingarna), maskinhus 
och styrsystem (vanlig datoriserad). När vinden träffar rotorn, börjar den snurra. Denna 
cirkelrörelse överförs vidare via huvudaxel och växellåda till en generator som omvandlar 
rotationen till elektricitet. Elen kan användas direkt eller transformeras till högre spänning och 
skickas vidare till nätet. 
 
7.2.1 Vindens energi 
Vindens energi är kinetisk (rörelseenergi): Wk = ½ m * v2  
 m = luftens massa 
 v = vindens hastighet 
Effekten på en yta vinkelrätt mot vinden: Pvind = Wk / t = ½ mflöde * v

2  
Massflöde: mflöde = ρ * V = ρ * A *v 
Luftens densitet: ρ = 1,23 kg/m3 vid temperaturen 15 C0 och tryck 1,013 bar 
A = tvärsnitts ytan vilken vinden passerar 
V = volym 
 Pvind = ½ ρ * A * v *v 2 = ½ ρ *A *v 3 [20] 
En vindturbin kan teoretisk utvinna max 59 % av vindens energi (Betz lag) på grund att 
vinden vid inbromsning vid turbinen måsta ha kvar en viss hastighet. I praktiken omvandlar 
ett vindkraftverk ca 40-45 % av vindens energi till elektrisk energi hos stora verk och ca 25 % 
hos mindre verk. 
Förhållande mellan vindens effekt och vindkraftverks effekt utrycks med effektkoefficienten,  
Cp. 
 Cp = Pverk / Pvind  
 Pverk = Cp * Pvind = ½ Cp * ρ * A * v 3  
Vinden varierar både i styrka och i riktning. Rotorn bör stå vinkelrätt mot vinden. På 
maskinhusets tak finns utrustning vilken mäter vindhastighet och vindriktning. 
Mätutrustningen är kopplad till verkets styrsystem vilken styr verkets girsystem, så att. 
maskinhuset vrids i optimal riktning. 
Vindens kraft ökar med kuben på vindens hastighet. Om vindens hastighet ökar 2 gånger blir 
vindens effekt (kraft) 8 gånger större. Därför är nödvändigt med en effektreglering hos 
vindkraftverken. Det finns i princip två olika metoder för att reglera effektuttaget: 
stallreglering och pitchreglering. Stallreglering baserar på speciellutformade bladprofiler, 
vilka skapar luftvirvlar vid en bestämd vindhastighet och släpper förbi vinden. Pitchreglering 
baserar på vridbara blad som kan roteras i navet och släpper förbi de höga vindarna. 
Vridningen styrs av styrsystemet som känner till generatorns effekt och vrider bladen vid 
höga effekter, så att överbelastning av själva generatorn undviks. 
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7.3 Vindkraftverkets produktion 
En Enercon E-33 vindkraftverk med effekten Pn  = 330 kW väljs. Rotordiameter är 33 meter 
och navhöjd är 44 meter.  
Produktionsberäkning för valt vindkraftverk görs med ”The power calculator”. Kalkylator 
finns på dansk vindkraftindustri hemsida: www.windpower.org. 
För att genomföra beräkningen måste följande parametrar matas in i kalkylatorn: 

• Medelvindhastigheten eller Weibullfaktorerna: skalfaktor A och formfaktor C 
• Verkets effektkurva 
• Medelråhetsklassen för platsen 

Verkets effektkurva hämtas från tillverkaren och visas som bilaga i rapporten. 
Uppgifter om medelvindshastigheten hämtas från SMHI och deras mätstationer. För tänkt 
plats gäller: 
 Vmedel = 5,6 m/s 
Weibullparametrar (skalfaktor: A = 6,3; formfaktor: C = 1,76) 
Uppskattad medelråhetsklass (genom användning av satellitbilder och analys av terräng och 
eventuella hinder som skulle påverka vindens hastighet inom en omkrets av 3 km): 
 Medelråhetsklass = 1,5. 
Beräknad elproduktion för vindkraftverket blir: W = 596,1 MWh. Den ska minskas med 10 % 
för att man ska ta hänsyn för felmarginalen vid ofullständiga mätdata och  onoggrannhet vid 
råhetsklassificeringen. Så vår årsproduktionen blir: 
 W = 537 000 kWh. 
 
7.4 Bedömning av ekonomiska förutsättningar 
W = 537 000 kWh 
Uppskattad investeringskostnad: Ki = 3 000 000 kronor 
 
Årsintäkt: Iår = 537 000 kWh * 0,70 kronor/kWh = 375 900 kronor 
Här är 70 öre ersättningen för vindel (energi, el-certifikat, nätnytta) 
 
Årlig driftkostnad (markarrende, drift, administration + skatt, försäkring): 
 Dår = 30 000 + 5 000 + 25 000 + 30 000 = 90 000 kronor 
 
Nyckeltal: 

 [Kronor/kWh, år] = Ki / W = 3 000 000 / 537 000 = 5,6 [kr/kWh, år] 
 
Pay – off tid 
 Tpo = Ki / Iår,netto = Ki /(Iå – Då) = 3 000 000 / (375 900 – 90 000) = 10,5 år 
 
Årskostnadsmetoden (annuitetsmetoden) 
 Avskrivningstid: n = 20 år; Räntesatsen: r = 6 % 
 
Annuitet: a = (r/100 * qn ) / qn – 1 
q = 1 + r = 1 + 0,06 = 1,06 
qn = 1,0620 = 3,207 
a = (0,06 * 3,207) / (3,207 – 1) = 0,0872 
 
Årskostnad: 
 Kå = a * Ki = 0,0872 * 3 000 000 = 261 600 kronor 
 
Kooperativet får en årlig vinst på: 
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 Vå = Iå – Då – Kå = 375 900 – 90 000 – 261 600 = 24 300 kronor 
 
Kostnad för producerad el: 
 K [kr/kWh] = (Kå + Då)/W = (261 600 + 90 000)/537 000 = 0,65 = 65 öre/kWh 
 
7.5 Vindkraftkooperativ 
I ett vindkraftkooperativ satsar medlemmar kapital motsvarande sin egen elbehov. Insatsen 
brukar vara cirka 5 000 kronor för 1 000 kWh per år. [21] 
I Glumslöv är medelhushållsförbrukningen 10 000 kWh/år.(motsvarar 10 andelar) 
Så en insats på 10 * 5 000 = 50 000 kronor ger årsbehovet av energi. 
 35 hushåll * 50 000 = 1 750 000 kr 
Investeringskostnaden är 3 000 000 kr. Resterande kapital lånas från bank eller finansieras 
från kooperativets medlemmar som egen insats.  
Om man köper el från E.on betalar man idag (uppgifter från april 07): 
 

Aktuellt el pris 65,90 öre/kWh 
Elcertifikatsavgift 3,20 öre/kWh 
Energi skatt 26,50 öre/kWh 
Moms (25 %) 23,90 öre/kWh 
Totalt 119,50 öre/kWh 

 
Till detta adderas nätavgift från lokal nätoperatör som är ca 20 öre/kWh. Slutligen blir priset 
på köpt el: 119,50 + 20 = 139,50 öre/kWh 
Med egen produktion med vindkraftverk kostar el 65 öre/kWh. Med samma kostnad för 
nätavgift till lokal nätoperatör blir kostnad för vindproducerad el: 
 65 + 20 = 85 öre/kWh  
 
Med vindandelar sparar man: 
 139,50 – 85 = 54,5 öre/kWh 
Per andel: 
 1 000 kWh * 0,545 kr/kWh = 545 kr/år 
Om man är innehavare av 10 andelar: 
 10 * 545 = 5 450 kr/år 
Man satsade 50 000 kr och för årlig avkastning 5 450 kr. 
 50 000 / 5 450 = 9,2 år 
Efter 10 år har man fått sin insats tillbaka och i fortsättningen gör man ren vinst. 
 
Genom att bilda ett vindkooperativ sänker man sitt elpris, blir sin egen vindkraftproducent 
och bidrar till en sundare miljö. Samtidigt skaffar man ett effektivt skydd mot framtida 
prishöjningar. 
Så även om oron på elmarknaden är stor och elpriset skjuter i höjden, förblir priset för 
medlemmarna i kooperativet oförändrat.  
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Figur 7.1 Vindens fördelning i vindkraftverken i Kistinge 
 
 
 
8. Diskussion och slutsatser 
 
Denna rapport har behandlat olika tekniska lösningar för att försörja ett passivhus med energi. 
Själva passivhusprincipen är ett bra sätt att minska energianvändningen. Men konceptet kan 
förbättras och utvidgas med ökad användning av förnybar teknik, vindenergi och solenergi. 
Det känns helt naturlig och rimlig att ett passivhus har lokalt kraftgenerering genom 
byggnadsintegrerade solfångare och solceller. Med ett lämpligt form av statlig stöd skulle 
solel redan idag bli en lönsam affär för en oberoende producent. 
Solenergi är samhällsekonomisk lönsamt och gynnar samhället ur många aspekter. Först 
minskas beroendet av importerat fossilt bränsle. Tillverkning av utrustningen skulle ge 
positiva marknadseffekter. Slutligen minskas miljöpåverkan och utsläpp av luftföroreningar. 
Det finns en del problem i förbindelse med solenergiteknik. De geografiska förutsättningar i 
Sverige dvs. solinstrålning i Europa nordligaste länder, begränsar möjligheter för snabb 
utbyggnad. Vidare är förnybara energikällor arealkrävande. Ekonomiska förutsättningar (dyr 
teknik, olika former av statligt stöd), lagar, bygglovprocedur och inmatningsabonnemang 
komplicerar utbyggnaden ytterligare. 
Vindkraftteknik är redan etablerad i Sverige och dess utveckling går i mycket positiv riktning. 
Passivhus med vindel är ett steg mot ett hållbart energisystem. 
Skulle man dra några lärdomar av de beräkningar som genomförs i projekt?  
Slutsatsen är att det är redan idag möjligt att göra ett passivhus helt självförsörjande med 
energi. Det finns en del problem som måste lösas eller minimeras. Det gäller först och främst 
kostnaden för energisystem. 
 
Här följer en sammanfattande tabell med täckningsgrad för producerad energi och årskostnad. 
Jag har använt samma räntesats, 4 %, för alla systemen. Avskrivningstiden är 25 år för system 
med solceller och 20 år för system med vindkraftverk. 
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Energisystem Årsproduktion 
(kWh) 

Täckningsgrad, 
producerad energi (%) 

Årskostnad 
(kronor) 

Solenergisystem 7 500 (el) 
2 734 (värme) 

100 28 726 kr 

Ett optimerat 
solenergisystem 

3 364 (egen produktion) 
6 636 (köpt el )       

34 16 139 kr 

System med vätgas 10 000 (el) 100 335 680 kr 

Vindkraftkooperativ 
(per hushåll) 

10 000 (el) 100 8 500 kr 

Befintligt system 
(enbart köpt el) 

10 000 (el) 0  13 950  kr 

Årskostnad och täckningsgrad för beaktade energisystem.  
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Sammanfattning - solcellsanläggningar i Sverige  
(samtliga i statistiken ingående anläggningar) 
Installerad toppeffekt (april-2007)    509.5 kW 
Antal anläggningar i drift (april-2007)     37 st 
Antal rapporterade anläggningar (april-2007)    st 
Rapporterad andel relativt total toppeffekt (april-2007)     %   
Rapporterad växelströmsproduktion Senaste månaden (april-2007)    kWh  
2007     3171 kWh  
2006     194405 kWh  
2005     132507 kWh  
Reducerad toppeffekt pga hindertid (april-2007)    0 % 
Reducerad toppeffekt pga hindertid (senaste 12 månaderna)   1.1 % 
 
Figur 1. Driftuppföljning, nätanslutna solcellanläggningar i Sverige 
Källa: http://www.elforsk.se  
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Figur 2. Effektkurva för Enercon E 33 


