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Abstract 
In the thesis we have shown that it is possible with current technology, to build 
neighborhoods that are largely self-sufficient. We have obtained some information about 
ongoing work in the field of energy efficient buildings and active house which we have used 
to develop a model. The feasibility study for Ranagård we have e.g been forced to 
follow laws on groundwater covered, resulting in the construction of basements for single-
family home is not possible. The model that we have built up over 
time has been the central part of the work. The model illustrates very well what an active 
house neighborhood means and potential of such an area. Important to note here is the result 
we finally arrived at only can be applied for Ranagård in Halmstad municipality as the 
conditions vary so much at the local/municipal level.  
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Sammanfattning 
Denna rapport är en förstudie till ett nytt bostadsområde utanför Halmstad med 500 lägenheter 
där fokus har legat på energianvändning och energiproduktion. Målet har varit att undersöka 
om ett bostadsområde med dagens teknik kan göras självförsörjande på el-, och värmeenergi 
samt att påvisa möjligheter och inspirera byggherrar att satsa på energieffektivt byggande. 
Några ekonomiska aspekter har inte behandlats.  

Rapporten grundar sig i en litteraturstudie där flertalet energieffektiva byggnader, 
energieffektiva lösningar och förnyelsebara energislag lyfts fram. Studien har legat till 
grunden för energiberäkningar av bostadsområdet Ranagård, utanför Halmstad, som rapporten 
utgår ifrån. I detta område visar det sig att, genom att utnyttja teknik som används idag kan 
hela elenergibehovet täckas med endast ett vindkraftverk, som dessutom producerade ett 
överskott på ca 4170000kWh/år. Flertalet byggnader har även solceller och solfångare för att 
minska behovet av köpt energi. Behovet av värmeenergi täckas enkelt av ett bio-, eller 
avfallseldat kraftvärmeverk som dessutom kan förse området med el då det inte blåser eller 
solen skiner. Beräkningarna gäller för det aktuella området och kan inte appliceras på vilket 
område som helst eftersom lokala förutsättningar är mycket avgörande då ett energieffektivt 
bostadsområde projekteras. I rapporten föreslås också en modell där de boende blir delägare i 
ett energibolag då de köper sin bostad. På så sätt blir de delägare i vindkraftverket och 
producerar således sin egen el. Dessutom blir de mer attraktiva på elmarknaden så att 
elöverskott kan säljas. Vidare föreslås också att så kallade smarta elnät tas i bruk för att bättre 
utnyttja den förnyelsebara energin.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Energianvändningen för bostäder och service står idag för ca 39 % av Sveriges totala 
energianvändning, varav 60 % används till uppvärmning och varmvatten. (Energimyndigheten 
2011). Riksdagen har antagit klimatmål där det bland annat står att Sverige ska öka sin 
energieffektivitet med 20 % och att minst 50 % av svensk energi ska vara förnybar fram till år 
2020. (Miljödepartementet 2011).  

Sedan 2001 har vi i Sverige byggt alltmer med passivhusteknik för att reducera 
energianvändningen framförallt för uppvärmning av hus och varmvatten. På grund av 
bostadssektorns stora del i den totala energianvändningen är detta ett viktigt steg för att 
minska förbrukningen. Nästa steg för att närma oss målet med minst 50 % förnybar energi, är 
att börja bygga det vi valt att kalla aktiva hus. Med aktiva hus avser vi, i detta examensarbete, 
hus som är en aktiv del inom systemet genom egenproduktion, konsumtion och styrning av el- 
och värmeenergi. Ett aktivhusområde är således ett område där byggnaderna själva producerar 
el och värme med hjälp av solpaneler, solfångare och vindkraft etc. som kan fördela energin 
inom området då en viss enhet producerar mer än den själv behöver.  

Kommuner har ett stort ansvar för att bidra till att Sverige når de uppställda miljömålen då de 
kan påverka nybyggandet genom planhandlingar, stöd för energieffektiva projekt med mera. 
Halmstad kommun är en växande kommun som idag (2011) har ca 91 000 invånare. 
Befolkningsstatistik från 2009 visar att kommunen inom tio år kommer ha en 
befolkningsmängd på ca 98 000 personer. (Halmstad kommun, statistik 2011). Detta betyder 
att de kommer behöva bygga flera nya bostäder inom kommunen.  

Ett område som Halmstad kommun projekterar för nybyggnation är Ranagård, området ligger 
cirka sex kilometer väster om centrala Halmstad. Ur deras handlingar framgår en tydlig 
miljöprofilering. ”För liten klimatpåverkan bör passivhus och lågenergihus i största möjliga 
utsträckning uppföras. För kompletterande värmebehov bör fjärrvärme nyttjas.” (Norconsult 
s.5, 2011-02-15).  Åtgärder som dessa bidrar till att nå regeringens mål om 
energieffektivisering, men inte till att uppfylla målen om produktion av förnyelsebar energi. 
(Norconsult, 2011). 

I detta examensarbete påvisar vi möjligheter att istället bygga ett aktivhusområde som 
kommer bidra med att öka användningen av förnybar energi från solceller, solfångare och 
vindkraft. Detta bidrar inte bara till att nå miljömålen, det skapar också en image och 
profilerar kommunen som en innovativ, framåttänkande och ledande aktör i byggandet av 
energieffektiva områden som använder förnyelsebar energi. 
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1.2 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att belysa möjligheter, hinder samt förutsättningar att 
utveckla ett aktivhusområde i stadsdelen Ranagård i Halmstad kommun. Att täcka det totala 
energibehovet med egenproducerad energi påverkas av det geografiska läget och geologiska 
förhållanden i området. Detta innefattar bland annat grundvattenskydd, befintlig bebyggelse, 
medelvindhastighet, soltimmar med mera och påverkar möjligheterna till utveckling i stor 
utsträckning.  

1.3 Metod  
En omfattande litteraturstudie utfördes, där fokus låg på: 

• Energieffektiva byggnader i Sverige  
• Grön energi (el, värme) 
• Förutsättningarna för Ranagård 
• Projekt och rapporter om aktivhus och energieffektiva områden 

Utifrån litteraturstudier kunde vi sedan använda ett antal referensobjekt som låg till grund för 
våra egna beräkningar för energianvändning. Vi kunde då också utveckla ett system vi ansåg 
lämplig för Ranagård med dess lokala förutsättningar.  

1.4 Avgränsningar 
• Geografiskt utgick vi från Ranagård i Halmstad kommun. Eftersom en detaljplan för 

etapp ett, Albinsro var utförd, gjordes antagandet att förhållandena gällde för hela 
Ranagård  

• Inga ekonomiska beräkningar har utförts. Detta är en viktig avgörande punkt vid 
byggnationer, men vår fokusering har legat på den tekniska delen för att påvisa 
möjligheter med energieffektiva byggnader och aktiva områden 

• Vi har använt data från referensobjekten för egna beräkningar av energibehov och 
förbrukning. 

• Ingen hänsyn har tagits till energianvändning vid tillverkning av material och 
byggnader 

• Samtliga referensobjekt finns i Sverige, klimatzon II och III 
• Beräkningar gällande vind- och solenergi, är ungefärliga, då de baseras på lokala 

medelvärden 
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2. Energieffektivisering i bostäder 

2.1 Smarta elnät 
När vi går mot ett samhälle där mer och mer av vår energi kommer från förnyelsebara, men 
också varierande, källor som sol och vind uppstår nya problem. Ett centralt sådant är att det 
inte går att garantera att solen kommer skina eller vinden blåsa just när behovet av el är som 
störst. För att möta det problemet är en lösning att gå ifrån de elnät vi har idag, som endast 
kan leverera ström, till elnät som kan både köpa och sälja el och dessutom tala om för 
användaren när tillgången är god eller låg. Smarta elnät bygger helt enkelt på att produktionen 
ska ligga till grunden för användningen. Konkret innebär detta till exempel diskmaskiner som 
startar automatiskt, eller att elbilen börjar laddas om det blåser under natten när tillgången på 
energi är god och användningen låg. Detta gör att belastningen på systemet blir jämnare och 
att utnyttjandet blir mer effektivt. Om till exempel alla bilar laddas dagtid, då elnätet redan är 
tungt belastat, finns det stor risk att vindkraftverk måste stannas en blåsig natt för att ingen 
kan ta emot strömmen de producerar. Detta ställer krav på att hela elnätet kan kommunicera. 
All teknik för detta finns redan idag och testas bland annat av Fortum som nu bygger ut ett 
sådant system i Norra Djurgårdsstaden. (www.fortumkampanj.se 2011) 

De smarta elnäten blir också en viktig del för till exempel villaägare som vill sätta upp 
solceller eller mindre vindkraftverk. Idag är det tekniskt sett inget problem för små 
producenter att sälja tillbaka el till nätet vid överskott. Problemet är att varje producent 
behöver ha en egen, mycket dyr, elmätare som mäter såld och köpt energi. Detta medför att 
det sällan är lönsamt att sälja sitt överskott till nätet. En del av utveckling för de smarta 
elnäten är att detta ska bli enklare och att det ska löna sig att sälja el till nätet de dagar då 
förutsättningarna tillåter. Ett annat problem är att vi idag har en marknadsstyrd elhandel. Detta 
medför att det är väldigt svårt för små producenter att hitta köpare för sin energi. (Örning 
2011) Initiativ finns dock idag för att utveckla dessa system. Göteborg Energi tillåter från och 
med april 2011 sina kunder som är anslutna till Göteborgs Energi Nät AB att sälja tillbaka 
egenproducerad el. (www.goteborgenergi.se 2011)   

Figur 1 Schematisk beskrivning över smarta elnät 
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2.2 Lågenergihus 

2.2.1 Aktivhus 

Det finns idag inte någon entydig definiering på aktivhus och då syftas på mätbara värden. 
I denna rapport kommer definition av aktivhus att vara en byggnad som producerar el- och 
värmeenergi och säljer det eventuella nettoöverskottet till försörjningsnätet/en. Det är denna 
definition vi valt att använda i resten av rapporten. Plushus å andra sidan, definieras vanligtvis 
som att huset, över ett år, ska producera mer energi än vad det används. Det behöver däremot 
inte vara överskott på varje enskilt energislag. De olika energislagen kan viktas så att ett 
energislags överskott kompenserar underskottet från ett annat. 

Alternativ till att använda överskott av el-energi, är att låta el-drivna fordon laddas. Dessutom 
kan ett eldriven fordon fungera som ett ”batteri” och vid extrema temperaturer kan elen 
skickas tillbaka till huset och dess värmesystem.  

2.2.2 Minienergihus 

”Minienergihus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha bättre prestanda än 
nybyggnadskraven enligt BBR 16 (BFS 2008:20).” (FEBY 2009, Kravspecifikation för 
Minienergihus, s2). 

I Forum för Energieffektiva Byggnaders, FEBYs, kriterier, framgår det tydligare hur ett 
Minienergihus definieras. I jämförelse med passivhus och Boverkets normhus, gällande på 
energibehovet eller användningen, ligger Minienergihuset mellan dessa två.  

2.2.3 Passivhus 

”Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre prestanda än 
nybyggnadskraven enligt BBR 16 (2008:20).” (FEBY 2009. Kravspecifikation för Passivhus, 
s2).  
En förenklad och funktionell beskrivning av passivhus är en väl isolerad och tät byggnad med 
återanvändning av värmeenergi. Värmesystemet i passivhus behöver nödvändigtvis inte vara 
luftburet, utan konventionella system kan användas. Med kraven på effektbehov, byggnadens 
ort, solförhållande och placering av fönster, beräknar FEBY ett intervall för uppvärmning på 
10-25 kWh/m2år. (FEBY 2009). 

2.2.4 Nollenergihus 

För hus som definieras som nollenergihus är kraven detsamma som för passivhus. Utöver 
dessa krav ska även summan för använd energi vara lika med eller mindre än den 
egenproducerade energin på årsbasis. Det är viktigt att samma formfaktor används för 
samtliga energiformer samt för både använd och producerad energi. (FEBY 2009) 
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2.3 Systemgräns 
Boverkets definition av systemgränsen för energianvändning i byggnad, exklusive hushållsel 
och verksamhetsel, framgår av bilden nedan. (Boverket 2008)  
Vi kommer använda en definition där systemgränsen innefattar hela området Ranagård. För 
elen kan gränsen vara ännu större. Orsaken till denna ändrade definition är att möjligheten att 
styra, främst då, elanvändning inom området. I examensarbetet kommer vi även att ta med 
verksamhetsel och hushållsel i beräkningarna.  

 

 

 

 

 

  

Figur 2 Systemgräns enligt Boverket (Boverket, BBR 16) 
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2.4 Exempel på energieffektiva byggnader 

2.4.1  Allmänt 

För att kunna göra en beräkning på energiförbrukningen har vi lyft fram flera exempel på 
energieffektiva referenshus/byggnader som finns, byggs eller projekteras idag. Vi har valt 
dessa byggnader för att de antingen är de enda av sitt slag i Sverige eller för att de ligger i 
framkant när det kommer till energieffektivt byggande och utnyttjar grön energi. Med grön 
energi avser vi energi som kommer från förnyelsebara källor som sol,- vind och vattenkraft 
men också energi som har låg miljöpåverkan genom låga utsläpp av växthusgaser och/eller 
andra skadliga ämnen. Värt att nämna är att förbrukningselen är mycket svår att uppskatta 
eftersom den är beroende av individuellt beteende och kan variera mellan olika individer och 
vilken typ av utrustning som väljs. Specifikationerna som anges nedan förklaras i Kapitel 3 

2.4.2 Villa 

A-hus har tillsammans med en rad samarbetspartner tagit fram vad de kallar ”Bright Living 
No2”. Huset har utvecklats i samarbete med bland annat Volvo och Vattenfall och överskott 
av elproduktion ska kunna användas till att ladda en elbil. Enligt Volvo ligger den årliga 
förbrukningen för en ”pendelbil” på ca 3000kWh, detta motsvara ca 2000mil om året. Huset 
har byggts och tester samt energiförbrukning i ett demohus kan följas i realtid på deras 
hemsida. (Konnberg 2011)(Mer läsning www.onetonnelife.se) 

Tabell 1 Specifikation Bright Living No2. (www.onetonnelife.se, mars 2011  och Axelsson, C, mars 2011) 

Boyta  155,2m² 

Uppvärmning Passivhus uppvärmning, Tilluft, Golvvärme 

Energiåtervinning Luftvärmeväxlare 

Isolering Passivhusstandard 

Solavskärmning Utstickande "lådor" runt fönster 

Täthet Mycket tätt klimatskal, förstukvist till entre 

Orientering Huset orienteras för att vända solceller/paneler i sydlig riktning 

Solceller 96m² 

Solfångare 8,8m² 

Ackumulatortank 2x300L 

Energisnål utrustning A klassade vitvaror 

övrigt Överskott av el kan ladda ellbil,  

Energibehov för uppvärmning 
(Efter tillskott från solpaneler) 34kWh/m²,år 

Beräknad hushållsel 4000kWh/år 
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Bild 1  Bright Living No2. (http://www.a-hus.se, mars 2011) 

Villa Åkarp stod klar 2009 och var då det första exemplet på ett plusenergihus i Sverige. 
Huset har projekterats av Karin Adelberth, doktor i byggnadsfysik, som också driver företaget 
Prime projekt AB. Huset har byggts och testats med mycket goda resultat och har också fått 
mycket uppmärksamhet i media. (Mer läsning, www.rockwool.se, mars 2011) 

Tabell 2 Specifikation Villa Åkarp. (www.rockwool.se, april 2011) 

Boyta  150m² 

Uppvärmning Passivhus uppvärmning, Vattenburna radiatorer 

Energiåtervinning Luftvärmeväxlare 

Isolering Passivhusstandard 

Solavskärmning Få fönster i sydlig riktning 

Täthet Mycket tätt klimatskal 

Orientering Huset orienteras för att vända solceller/paneler i sydlig riktning 

Solceller 30m² (4000 kWh/år) 

Solfångare 18m² (1900 kWh/år) 

Ackumulatortank 2000L 

Energisnål utrustning inga uppgifter 

Extra energikälla Pelletspanna 

övrigt  - 

Energibehov uppvärmning 1500kWh/år  

Energibehov varmvatten 1500kWh/år 

Beräknad hushållsel 2500kWh/år 
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Bild 2 Villa Åkarp (http://www.viivilla.se, mars 2011) 

2.4.3 Radhus/Kedjehus 

Fastighetsbolaget Förbo har i Lerum byggt 12st lägenheter i tre radhuslängor. Husen 
projekterades för en energianvändning på 45kWh för varmvatten och uppvärmning. När 
husen byggts visade det sig att det uppmätta resultatet låg på 75kWh, vilket i dagsläget (våren 
2011) utreds. Idag ingår uppvärmning och tappvatten i hyran men nästa steg för att sänka 
kostnaderna och energiförbrukning kommer vara att införa individuell mätning. (Mer läsning: 
www.foerbo.se)  

Tabell 3 Specifikation Förbo, radhus. (www.foerbo.se, april 2011) 

Antal lägenheter 12 

Boyta  104 m² 

Uppvärmning 
Passiv uppvärmning, tilluft med fjärrvärme samt 
solfångare 

Energiåtervinning Luftvärmeväxlare 

Isolering Passivhusstandard 

Solavskärmning Fast solavskärmning utanför byggnaden 

Täthet Passivhusstandard 

Orientering - 

Solceller   - 

Solfångare Yta okänd, producerad 10kWh/år, m2
lägenhet  

Ackumulatortank Gemensam ackumulatortank i tvättstuga 

Energisnål utrustning - 

övrigt Individuell mätning ska införas för vatten och el 

Energibehov för uppvärmning och varmvatten 
45kWh/m², år (projekterat värde) 
75 kWh/m², år (uppmätt värde = ej passivhusstandard) 

Beräknad hushållsel - 
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Bild 3 Förbos radhus i Höjden (www.foerbo.se, april 2011) 

2.4.4 Flerbostadshus 

Älvstranden Utveckling färdigställde sommaren 2008 Hamnhuset, Sveriges största passivhus. 
Det är totalt 115 lägenheter i två huskroppar på fyra respektive fem våningar.  (Mer läsning: 
www.alvstranden.com, april 2011)  

Tabell 4 Specifikation Hamnhuset, flerbostadshus. (www. alvstranden.com, april 2011) 

Antal lägenheter 115 

Boyta  1,5-4rum fördelade på 4 våningar  

Uppvärmning Passiv uppvärmning, Tilluft 

Energiåtervinning Luftvärmeväxlare 

Isolering Passivhusstandard 

Solavskärmning Balkonger 

Täthet Passivhusstandard 

Orientering Solfångare orienteras i sydlig och sydostlig riktning 

Solceller   - 

Solfångare 193m² (121 000kWh/år=50% av hela husets varmvattenbehov) 

Ackumulatortank - 

Energisnål utrustning A klassade vitvaror 

övrigt Individuell mätning av varmvatten och el 

Energibehov för uppvärmning 12kWh/m², år   

Tappvarmvatten 13kWh/m², år    

Beräknad hushållsel 35kWh/m2 , år 
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Bild 4 Hamnhuset i Göteborg (www.white.se, mars 2011) 

 

2.4.5 Förskola 

I Allingsås har det kommunala bolaget Fabs AB, uppfört Sveriges första förskola byggd med 
passivhusteknik. Förskolan stod färdig i maj 2008 och inhyser idag cirka 100 barn.  
(http://www.passivhusnorden.se, april 2011) (FABS AB 2008). 

Tabell 5 Specifikation Stadsskogens förskola (Friskopp L, 2011) 

Lokalyta  937m² 

Antal barn cirka 100 st 

Uppvärmning Passiv uppvärmning, tillförsel via ventilation vid behov 

Energiåtervinning Luftvärmeväxlare 

Isolering Passivhusstandard 

Solavskärmning Omkringliggande vegetation 

Täthet Passivhusstandard 

Orientering - 

Solceller - 

Solfångare - 

Ackumulatortank - 

Energisnål utrustning 
Nattkylning, behovsstyrd ventilation, magnetkontakter på 
ytterdörrar som stänger av värmen när de varit öppna för länge 

Extra energikälla - 

Övrigt - 

Energibehov för uppvärmning 63792.5 kWh/år (medelvärde av 2009 och 2010 årsförbrukning) 

Hushållsel med driftel 54080 kWh/år (medelvärde av 2009 och 2010 årsförbrukning) 



11 
 

3. Energieffektiva lösningar 

3.1 Allmänt 
Energianvändning i en byggnad påverkas av en rad parametrar, både byggnadstekniska och 
beteende beroende. Små skillnader i utförande och kostnad kan leda till stora besparingar i 
energianvändning. Nedan följer en kort beskrivning av några. 

3.2 Klimatskal 
Dubbelfasad 

Dubbelfasader en metod som främst används på byggnader med glasfasad eller har inglasade 
balkonger utnyttjas för att skapa en extra zon mellan fasaden och uteklimatet. Detta gör bland 
annat att vindpåverkan kan sättas till noll vid beräkningar av energiförluster. Tanken är också 
att det ska förbättra inneklimatet i den zonen som inte blir lika utsatt för direkt solinstrålning 
och att energibesparingar då också ska kunna göras eftersom behovet av kylning på sommaren 
minskar. Utrymmet värms också upp av solinstrålning vilket kan sänka energiförlusterna 
genom väggen bakom den. Ventilationen av utrymmet kan ske naturligt eller med fläktar. 
(Poirazi 2004) 

Formfaktor 

Byggandens formfaktor definieras 
som den omslutande arean delat 
med golvarean.  Den optimala 
formen är en halvsvär. För 
rektangulära byggnader är den 
optimala formen en kvadratisk 
bottenplatta med höjden 
motsvarande halva bredden. 
Formfaktorn påverkar byggnaden 
eftersom transmissionsförlusterna 
genom klimatskalet beräknas som en funktion av klimatskalets area. (Song  2010) 

Orientering 

Byggnadens orientering kan påverka energibehovet betydligt. Gratisvärmen som kan erhållas 
från fönster placerade i sydlig riktning är betydligt större än motsvarande i nordlig, till 
exempel sovrum där en något lägre temperatur normalt önskas bör därför placeras nordligt. 
Placeringen av fönster och orientering av byggnaden är med andra ord mycket betydande. 
(Buschman  2010)  

 

  

Figur 3 Optimala formfaktorer (Song  2010) 



12 
 

Solavskärmning 

Byggnader med små energiförluster 
blir lätt övertempererade under 
sommaren på grund av solinstrålning. 
Som Figur 3 visar är utvändig 
solavskärmning den mest effektiva. 
Metoden möjliggör också full 
instrålning under de kallare 
månaderna av året då maximal effekt 

av solinstrålning önskas. (Buschman  
2010) 

Täthet 

I energieffektiva byggnader är en tät konstruktion mycket viktig. Detta ställer höga krav på 
utförandet och tester bör göras under byggnationen för att säkerställa tätheten och minimera 
konvektionsförluster. (Warfvinge, Dahlblom 2010) 

Värmetröghet 

Med byggnadens värmetröghet menas dess förmåga att lagra värme. Detta kräver att 
byggnaden är uppförd i ett material med hög tidskonstant. När det kommer till värmetröghet 
är det framförallt betong som kan anses vara ett riktigt värmetrögt material. Principen är att 
framförallt väggar och tak värms upp under dagen och sedan långsamt avger sin värme under 
resten av dygnet. Detta ger en jämnare inomhus temperatur och kan minska 
uppvärmningsbehovet. (Warfvinge, Dahlblom 2010) 

3.3 Ventilation 
Behovsstyrd ventilation 

Behovsstyrd ventilation är en metod som framförallt kan leda till besparingar i lokaler med 
stora luftomsättningar som i skolsalar och kontor. Med hjälp av koldioxid och 
temperaturgivare i rummet styrs ventilationsbehovet. Detta kan ge stora besparingar då 
fläktar, värmare m.m. kan stängas av när de inte behövs. Som exempel är, efter kontorstid är 
ventilationsbehovet i lokaler och skolor nästan noll. (Fastighetsägarnas energiakademi 2011) 

Nattkylning 

Nattkylning är en metod för kylning och fungerar effektivast i byggnader med en tung 
värmetrög stomme där väggar och tak är av betong. Principen är att under nattid ventilera in 
sval uteluft som kyler ner byggnaden och dess stomme. Under dagen kommer den långsamt 
att värmas upp och absorbera värme från rummet. Metoden fungerar effektivast om de inre 
värmetillskotten inte är för stort. (Buschman  2010) 

  

Figur 4 Solavskärmning (Buschman  2010) 
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3.4 Förbrukning 
Energisnål utrustning och smarta elnät 

Att energisnål utrustning används är en förutsättning för att kunna hålla nere behovet av 
hushållsel. Detta innebär A klassade vitvaror och energieffektiv belysning. Här kan även de 
”smarta elnäten”, som startar utrustning då tillgången på el är god, börja appliceras.  (se 
kapitel 2.1) 

Individuell mätning 

Forskning visar att personer som själva får betala för sin förbrukning av varmvatten och el har 
en mycket lägre förbrukning. Individuell mätning är därför ett bra sätt att sänka 
energianvändningen av framförallt hushållsel och tappvatten. Idag kan förbrukningen enkelt 
mätas och visas i realtid, grafiskt på en display inne i byggnaden där användaren själv ser sin 
förbrukning och sina besparingar. Har byggnaden solfångare kan även producerad energi 
visas. Displayerna kan även kopplas ihop för att till exempel skicka meddelanden till 
hyresgäster eller för bokning av tvättider etc. (Boverket 2006) 

3.5 Återanvändning 
Värme/kylåtervinning  

Återvinning av värme kan göras på flera olika sett och med olika medium.  

Luftvärmeväxlare 
En luftvärmeväxlare utnyttjar frånluften från rummet för att värma tilluften. Detta sker med 
någon typ av värmeväxlare som till exempel plattvärmeväxlare. Fördelen med detta system är 
att luftströmmarna inte blandas och att den inte har några rörliga delar. Verkningsgraden 
ligger på 50-60%. (Warfvinge, Dahlblom 2010) 

Vätskekopplad värmeväxlare 
En vätskekopplad värmeväxlare utnyttjar energin som går åt vid fasändring av ett medium och 
kan överföra värme från frånluft till att värma upp tilluft eller vatten i en varmvattenberedare. 
Inte heller här blandas luftströmmarna. I detta system behövs däremot en pump som 
transporterar kylmediet. Fördelen med detta är att till och frånluftkanalerna kan separeras, 
pumpen förbrukar dock el. (Warfvinge, Dahlblom 2010) 

Spillvatten 
Värmen från duschar, tvättställ, diskmaskiner, tvättmaskiner och annan utrustning som ansluts 
till avlopp kan även den återanvändas med samma metod som den vätskekopplade 
värmeväxlaren. (Warfvinge, Dahlblom 2010) 
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4. Energiproduktion 

4.1 Solfångare 
I Sverige har vi under lång tid utnyttjat solenergi för värme, speciellt för varmvatten. Redan 
under energikrisen på 70-talet, utvecklades tekniken för solvärme. Sedan dess har vi i Sverige 
ett bra anseende för vår solvärmeteknik. Tekniken innebär att solvärme värmer vatten som 
lagras i en varmvattenberedare eller ackumulatortank. Ofta är solvärme ett komplement till en 
annan värmeenergikälla. Ett tak med solfångare orienterad mot söder och lutning på 30o, 
erhålls mellan 900-1200 kWh/m2, beroende på det lokala klimatet och breddgraden. Av det 
kan solfångare ge mellan 300-700 kWh/m2 och år. Medelvärde på solinstrålning i Sverige är 
illustrerat i Bilaga 5. (Svenska Solenergiföreningen 2007) 

 

 

Figur 5 Uppvärmning med solenergi (k2system.se, april 2011) 

Solfångaren monterad på taket tar emot solenergin och omvandlar det till värmeenergi. 
Värmen transporteras från solfångaren med ett lämpligt vald medium, till en ackumulatortank 
eller vattenberedare. Kostnaden för solfångare är låg, enbart en investeringskostnad samt 
kostnader för underhåll tillkommer, för energin, solen, tillkommer inga kostnader. Efter 
återbetalningstiden på investeringen för solvärmessytemet, (solfångare) är i princip systemet 
gratis. Det system som väljs för solfångare ska ha kvalitetsmärkningen Solar Keymark 
(Europeisk kvalitetsmärkning) eller svensk märkning och godkännande från SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. Detta är för att säkerställa att valt system uppfyller vissa kriterier 
framtagna av European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) och dess 
samarbetspartner. (Energimyndigheten 2011) 

  

 

1 Solfångare 

2 Ackumulatortank eller vattenberedare 
med elpatron 

3 Styrenhet 

4 Cirkulationspump 

5 Expansionskärl 

6 Säkerhetsventil 
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4.2 Solceller 
Solceller har idag en verkningsgrad på ca 15 % räknat av den totala solenergi som träffar 
solcellspanelerna, resterande energi omvandlas till värmeenergi.  Med denna låga 
verkningsgrad är solceller inte lönsamt att installera utan statliga bidrag. Bidraget fördelas av 
Energimyndigheten, ut till samtliga län i Sverige. (Energimyndigheten 2011). 

Solcellerna kan i dagens arkitektur och stadsbyggnad integreras i byggnadens fasad och på så 
sätt ersätta konventionella fasadmaterial. Detta ger en anknytning till det moderna byggandet i 
glasmaterial. Redan vid projektering ska det framgå att solceller ska användas för att uppnå så 
stor effekt som möjligt.   

En förutsättning till att kunna 
använda sig av solceller, inte enbart 
integrerade även fristående, är att 
samplaneringen med växtlighet sker 
i tidigt skede.  Det får inte 
förekomma skuggning av solcellerna 
eftersom detta leder till stora 
effektförluster.  

Ett annat problem som solceller dras 
med är värmen. Ju varmare cellerna 
blir desto lägre verkningsgrad får de. 

Ett sätt avhjälpa detta är med 
kylning. Kylning med vatten medför 
inte bara att solcellerna kan bibehålla sin verkningsgrad, utan den värme som tas upp kan 
användas till uppvärmning av varmvatten. Således har solcellernas totala verkningsgrad ökat.  
Denna typ av modul kallas solel/solvärmehybrid. (Palmblad 2009) 

  

Figur 6 Solceller för solavskärmning 
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4.3 Bergvärme, Markvärme 
Bergvärme och markvärme kan utnyttjas på en rad olika sätt. En metod är att hål med en 
diameter på ca 15 cm borras 50 till 200 meter ner i marken. I dessa läggs sedan dubbelvikt 
slang ner genom vilket en vätska med mycket låg kokpunkt leds. Markens konstanta 
temperatur som ligger mellan 2-8⁰C förångar vätskan som då tar upp värmeenergi ur marken. 
Vätskan pumpas sedan upp och en värmepump kan utvinna värmeenergin. Borrhål kan också 
på samma sätt användas för avkylning de varma månaderna. (www.bergvarme.energi-och-
el.se 2011) 

Andra metoder bygger på att borrhål eller grundvattentäkter laddas med varmvatten från till 
exempel solfångare och denna värme kan sedan utnyttjas under en större del av året jämfört 
med om till exempel en ackumulatortank hade använts. (www.avantisystem.se 2011) 

4.4 Spillvärme 
Spillvärme från industrier är ett effektivt sätt att ta till vara på energi som annars hade gått till 
spillo. Flera industrier har processer som förbrukar stora mängder energi som genom bland 
annat förbränning skapar stora mängder spillvärme industrin inte själv kan använda utan ofta 
behöver leda bort. Denna energi är i många fall idealisk att använda till fjärrvärme och kan tas 
till vara på, bland annat genom att montera värmeväxlare i skorstenar. (Energirådet Halland 
2007) 

4.5 Vindkraft 
Vindkraft utnyttjas mer och mer i Sverige, bara under 2010 byggdes i Sverige vindkraft 
motsvarande en effekt på 1TWh vilket kan jämföras med Sveriges totala produktion på 3TWh 
(november 2010). Samtidigt har Sverige som mål att utvinna 20TWh vindkraft på land och 
10TWh offshore till år 2020. Med andra ord är vindkraft ett energislag som är under kraftig 
utveckling och med goda utvecklingsmöjligheter. 

Idag (2011) finns det en rad olika vindkraftverk med varierande storlek, form och effekt. En 
förutsättning för att vindkraften ska vara lämplig är självklart att det finns god tillgång på 
vind. Det innebär en medelvindhastighet på minst 6,5m/s. (Sidén, G 2011). 

För vindkraftverk med en rotordiameter på max 3 meter och totalhöjd under 20m behöver inte 
bygglov sökas och kan byggas nära befintlig bebyggelse. (Stadskontoret/Samhällsbyggnad 
Halmstad 2009) Som exempel kan nämnas att Falkenberg kommun just nu bygger ut en 
gymnasieskola, NTC huset, som ska få ett mindre, 6kW vindkraftverk på taket. 
(www.falkenberg.se 2011) 

Idag är det med statliga subventioner och elcertifikaten som infördes 2003 i många fall 
ekonomiskt lönsamt att satsa i vindkraft. Bostadsbolaget Wallenstam, som har kontor i 
Stockholm, Göteborg och Helsingborg har som mål att försörja sina hyresgäster med 100 % 
förnyelsebar el och satsar därför mycket på vindkraft. De har valt att göra detta för att bidra 
till en bättre miljö men också för att inte vara beroende av elprisförändringarna på 
elmarknaden. (www.wallenstam.se 2011)Detta är självklart mycket attraktivt för 
hyresgästerna och ett försäljningsargument för fastighetsägaren.  
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4.6 Kraftvärmeverk 
När fjärrvärme produceras bränns någon form av avfall. Detta kan utnyttja för att också 
producera el, då används ett så kallat kraftvärmeverk. Processen kan liknas vid den då 
spillvärme tas omhand. Det fungerar så at bränsle, som till exempel sopor eller bioavfall 
eldas, då kan ånga utvinnas som driver en turbin och producerar el. ”Spillvärmen” i 
produktion tas omhand av en värmeväxlare som sedan skickar ut den på fjärrvärmenätet. På 
detta sätt uppnås en verkningsgrad på ca 90 %. (ened.asia 2010)  
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Bostadstyp Antal lgh Måluppfyllelse/kommentar

Villa 200 st

Enfamlijshus utgör 56% av 

totala antalet lägenheter. 

Når i princip målet om 60%

Radhus 99 st

Utgör 44% av totala antalet lä-

genheter. Överskrider något må -

let om 40%

Flerbostadshus 231 st

SUMMA 530 st

Offentlig Service

skola 1 Uppfylles

Förskola 3 Uppfylles, 2 tomter, 1 flerbost.

Äldreboende 1 Uppfylles

Gruppboende 2 Uppfylles

5. Ranagård 

5.1 Allmänt 
I diskussion med Halmstad kommun har vi valt ut området Ranagård för att lägga till grund 
för vår studie om ett aktivhusområde. Vi valde området på grund av att: 

• Planhandlingarna för området redan var långt framskrida 
• Detaljplaner samt MKB redan tagits fram  
• Typ av bostäder och byggnader kunde specificeras 
• Miljöprofilering för hela området specificerats  

Ranagård ligger ca 6km väster om centrala Halmstad och är 47 hektar stort och planeringen 
av området har därför delats upp i etapper. Planhandlingar och miljökonsekvensbeskrivning 
för första etappen, som kallas Albinsro, har för kommunen tagits fram av Norconsult och 
väntas preliminärt tas upp i kommunstyrelsen i mars-april 2011. Genomförandetiden för 
detaljplanen beräknas till 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. För detta område har 55 
villatomter, 55 rad/kedjehus, 70 lägenheter i flerbostadshus och en gruppbostad planerats. 
Fördelningen för Ranagård, såsom det antogs 2009 visas i Tabell 6. (Norconsult, februari 
2011-02-15) Halmstad kommun har uppgett att de i nuläget (april 2011) har förändrat 
scenarioförslaget i Tabell 6 (för plankarta och skissförslag se Bilaga 1 och Bilaga 2) och 
anger att en rimlig bedömning av framtiden är att de kommer planlägga för två förskolor och 
två gruppbostäder om cirka åtta lägenheter vardera i övrigt är planförslaget oförändrat vad det 
gäller antal lägenheter. Notera att kolumnen ”Måluppfyllelse/kommentarer” i Tabell 7 därför 
inte är gällande. I våra beräkningar har vi utgått från förändring.  

Tabell 6 Scenarioförslag A ur Planprogram för Ranagård (Byggnadsnämnden juni 2009) 
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5.2 Miljö- och energimål 
”För liten klimatpåverkan bör passivhus och lågenergihus i största möjliga utsträckning 
uppföras. För kompletterande värmebehov bör fjärrvärme nyttjas.” (Norconsult s.5, 2011-02-
15) I förstudien för Albinsro framträder en tydlig miljöprofilering och vi anser att det inte 
finns någon anledning att dessa mål inte skulle gälla för utbyggnaden av hela Ranagård.   

I kommunens antagandehanling tillhörande detaljplan Albinsro har ett flertal miljöparametrar 
tagits upp. Eftersom denna rapport endast behandlar energiaspekter av utvecklingen har vi 
valt att endast ta upp de miljöparametrar som berör dessa. 

Området ligger inom sekundär skyddszon för Söndrums vattentäkt. Detta innebär att 
dagvattenhanteringen är mycket viktig och ytvatten måste därför låtas sjunka ner till 
grundvattnet som ligger på 1-2m djup. Skyddszonen medför också att det krävs tillstånd av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden för utvinning eller lagring av värme och kyla i mark eller 
grundvatten. Detta gäller även för anläggning av källare, enligt planhandlingen är det endast 
flerfamiljshus som tillåts ha källare. (Norconsult 2011). 

HEM uppger att de planerar att bygga ut fjärrvärmenätet i Albinsro för hus större än villor och 
att de kan leverera fjärrvärme till dessa. För småhus/villor är det oklart om de kommer bygga 
ut fjärrvärmenätet. (Bernhardsen 2011) Vi har valt att anta att detta gäller för hela Ranagård. 

  

Bild 6 Orientering av området (www.hitta.se 2011-03-15) 
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5.3 Möjligheter att utnyttja grön energi 

5.3.1 Spillvärme 

En stor underutnyttjad källa till energi i Halmstad är spillvärme från industrier. År 2007 kom 
100GWh spillvärme från industrin till fjärrvärmenätet i Halland. Det är Pilkington, Värö Bruk 
och Stora Enso som står för leveransen av denna energi. Minst 28 företag i Halland uppger att 
de skulle kunna leverera spillvärme till fjärrvärmenätet på upp till 500GWh. Här ingår också 
att Pilkington och Stor Enso skulle kunna leverera betydligt mer än de gör idag. (Energirådet 
Halland 2007)  

5.3.2 Fjärrvärme och kraftvärmeverk 

I Halmstad kommun kommer fjärrvärmen uteslutande från avfall och spillvärme. Av den 
anledningen kan det argumenteras om fjärrvärme är en grön energikälla eftersom spillvärmen 
annars bara skulle släppts ut i luften och avfallet ändå måste behandlas på något sätt. Som vi 
diskuterar i kapitel 4.4  Spillvärme, är denna värmekälla grovt underutnyttjad. Hade en 
utbyggnad av spillvärmeåtervinningen utförts hade en större del av avfallet till exempel 
kunnat användas till att producera fordonsbränsle. HEM (Halmstad energi och miljö) uppger 
dock att det inte skulle vara ekonomiskt lönsamt att öka utnyttjandet av spillvärmen.  

För att också få ut elektricitet kan ett kraftvärmeverk utnyttjas, HEM uppger att de redan idag 
(våren 2011) har elproduktion i sina anläggningar. En panna kan idag ha en effekt på 25MW 
och vara antingen bio- eller avfallsförbrännare.(Bernhardsen 2011) 

5.3.3 Vindkraft 

Halmstad kommuns stadskontor har gjort en studie för att undersöka lämpliga platser för 
utbyggnad av vindkraft i Halmstad kommun. Studien har syftat till att hitta lämpliga platser 
för uppförande av 2 MW vindkraftverk. Ett kraftverk på 2 MW kan leverera cirka 5 750 000 
kWh per år. Verk av denna effekt har en totalhöjd på upptill 150m. I rapporten har flera 
parametrar som säkerhetsavstånd till bebyggelse, ljudnivåer, flygzoner med mera beaktats. 
Med detta som underlag har de rekommenderat fem olika platser i kommunen som de anser 
lämpliga för utbyggnad.(se bilaga 4) Här beräknas det finnas utrymme till att etablera 70-140 
stycken 2MW verk.  (Stadskontoret/Samhällsbyggnad Halmstad 2009)  
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6. Modell för aktivhusområde i Ranagård 

6.1 Allmänt 
För att bygga upp en modell av aktivhusområde har vi utgått från följande punkter: 

• Modellen av aktivhusområde baseras på de olika bostadstyper som kommunen 
specificerat och som visas i Kapitel 5.1, Tabell 6. Samtliga byggnader och 
boendeformer har olika utformning och användning och kommer därför ha olika 
energibehov.  

• För att skapa ett energieffektivt område där hela området samverkar har vi valt att 
omdefiniera systemgränsen. Istället för att, som BBR, se till ett enskilt hus (Se kap. 
2.3) har vi valt att infatta samtliga bostäder i Ranagård inom systemgränsen.  

• Eftersom Ranagård ligger inom sekundär skyddszon för grundvatten (Se kap 5.1) har 
vi valt att inte utnyttja dagvatten för att minska tappvattenanvändningen. Detta skulle 
kunna minska grundvattentillgången i området, istället låter vi den infiltrera marken. 
Av samma anledning har vi valt att inte använda oss av bergvärme eller markvärme då 
detta skulle kunna påverka grundvattentäkten. (Se kap. 5.3)  

• HEM uppger att de tillsammans med kommunen har projekterat för att dra fram 
fjärrvärme till hus större än villor. Vi har därför valt att räkna med att värmebehovet 
täcks av fjärrvärme i dessa byggnader. Vi har valt att göra detta eftersom vi betraktar 
fjärrvärmen som en grön energikälla då den kommer uteslutande från spillvärme, 
sopförbränning och bioavfall. (Se kap. 5.3.1) Eftersom det inte ligger några industrier i 
området har vi inte kunnat utnyttja spillvärme. Är byggnaden ansluten till 
fjärrvärmenätet har vi valt att inte montera solfångare på fasaden eftersom vi betraktar 
båda systemen som gröna. Vi anser att detta skulle medföra merkostnader som kan 
vara svåra att motivera.  

• För att täcka elenergibehovet har vi bland annat valt att utnyttja vindkraftverk. Dessa 
finns i flera olika storlekar och kan således leverera olika mycket energi. Ett större, 2 
MW vindkraftverk hade behövts placeras långt ifrån Ranagård och utanför 
systemgränsen. Vi har valt att betrakta detta som en del av områdets egenproduktion 
trots att det ligger utanför systemgränsen. Detta för att vindkraft är en mycket effektiv 
och grön energikälla och att de boende, enligt vår energibolagsmodell, (se kap. 6.3) 
blir delägare i vindraftverket som således hör till området. 

• I området har vi valt att använda oss av både solfångare och solceller då Halmstad har 
goda förutsättningar nationellt sett att nyttja solenergi (se Bilaga 5). Eftersom både 
solenergi och vindkraft levererar ojämnt med energi över tiden behövs ett system för 
att täcka upp elbehovet vädermässigt ogynnsamma dagar. För att göra detta har vi valt 
att använda oss av ett värmekraftverk där vi eldar sopor eller biobränslen. (Se kap. 4.6) 
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Figur 7 Modell över Ranagård 
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6.2 Beräkningar 
För beräkning av Ranagårds energibehov har vi använt oss av data från existerande byggnader 
och byggnader som är under byggnation/projektering. Vi har valt att göra på detta sätt för att 
skapa en realistisk bild av hur ett område kan utformas utifrån energibehov med dagens 
tillgängliga teknik.  

Villor 

För beräkning av energibehovet hos de 200 villor som projekterats i Ranagård har vi valt att 
använda oss av två referenshus, Villa Åkarp och Bright Living No.2. (Se kap. 2.4.2). Vi räknat 
med 100 hus av varje referenshus för att göra modellen något mer realistisk då en rad olika 
typer av villor troligtvis kommer uppföras. Anledningen till att vi inte använt flera är helt 
enkelt att vi inte kunnat finna några andra i Sverige. I denna studie har vi valt att inte ansluta 
villorna till fjärrvärmenätet eftersom HEM uppger att de inte projekterar för detta. (Se kap. 
5.3.2) Under eldningssäsongen värms Villa Åkarp med en pelletspanna. Vi betraktar detta 
som ett grönt energislag.  

Tabell 7 Energibehov och produktion, Villa Åkarp 

Energibehov Villa Åkarp     
 Atemp 150 m² 
 Förbrukning 

 
  

 Uppvärmning 1500 kWh/år 
 Varmvatten 1500 kWh/år 
 Hushållsel 2500 kWh/år 
 

    Tillskott 
   Solpaneler (18m²) 1900 kWh/år 

 Solceller (30m²) 4000 kWh/år 
 

    Behov av energi från pellets 1100 kWh/år, hus 
 Behov av el -1500 kWh/år, hus (Överproduktion) 
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Tabell 8 Energibehov och produktion, Bright Living No.2 

Energibehov Bright Living No.2     
 Atemp 154 m² 
 Förbrukning     
 Hushållsel 4000 kWh/år 
 Uppvärmning+Varmvatten 34 kWh/m²,år (efter tillskott från  

  
 

  8,8 m² solpanel) 

Tillskott 
 

  
 Solceller (96m²) 5000 kWh/år 
   

 
  

 Behov av köpt Vindkraftel 4236 kWh/år 
  

Flerbostadshus 

Som referenshus har vi använt oss av Älvstranden Utvecklings flerbostadspassivhus 
Hamnhuset med fyra våningar(se kap. 2.4.4). Vi har antagit en lägenhetsarea på 100m². När vi 
genomfört beräkningarna för våra 231 lägenheter har vi utgått från det beräknade 
energibehovet per lägenhet från referenshuset. Referensobjektet har för flerbostadshusen 
solfångare. Vi har valt att inte räkna med detta då HEM uppgav att de tillsammans med 
kommunen i planhandlingarna räknar med att dra fjärrvärme till hus större än villor. (se kap. 
5.6) Vi har istället valt att placera solceller som solavskärmning. Dessa bidrar både till att 
reducera värmelaster från solinstrålning och producerar elenergi. Vi har antagit att ytan från 
solfångarna kommer uppgå till 432m2, baserat på en byggnad om fem våningar med en 1.5 m 
hög solpanel som löper över fönstren längs med byggnadens bredd på sydsidan.  

Tabell 9 Energibehov och produktion, flerbostadshus 

Energibehov/lägenhet i flerbostadshus   

Atemp 100 m²/lgh 

Förbrukning     

Uppvärmning 12 kWh/m²år 

Varmvatten 13 kWh/m²år 

Hushållsel 35 kWh/m²,år 

  
  Tillskott 
  Solceller (432m² fasadmonterat) 33696 kWh/år 

   

   Behov av köpt Vindkraftel/lgh, utan soltills. 3500 kWh/år, lgh 

Behov av köpt fjärrvärme 2500 kWh/år, lgh 
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Radhus/Kedjehus 

Projekterade förbrukningen för uppvärmning ligger på 45kWh/m2, år men verkligheten ser 
annorlunda ut. Bostäderna har i dagsläget en förbrukning på 75kWh/m2, år. Vi har för arbetets 
skulle antagit det projekterade värdet för huset. Att Förbo, fastighetsägaren, har problem med 
en hög förbrukning kan bero på flera olika anledningar som kan vara enbart för detta hus. (se 
kap. 2.4.3)  

Tabell 10 Energibehov och produktion, Förbo 

 

 

 

Antaget värde från 

Bright Living No.2 

 

Förskola 

Vi har valt att projektera för två stycken förskolor. Som referensobjekt har vi använt 
Stadsskogens förskola (se kap 2.4.5).   

Tabell 6 Energibehov och produktion, Stadsskogens förskola 

Energibehov förskola     

Atemp 937 m²/skola 

Förbrukning     

Hushållsel med driftel och varmvatten 57,716 kWh/m², år  

  
  Behov av köpt Vindkraftel/skola 54079,892 kWh/år, skola 

Behov av köpt fjärrvärmeenergi 63792.5  kWh/år, skola 

    

Energibehov/lägenhet i kedjehus   

Atemp 104 m²/lgh 

Förbrukning     

Uppvärmning + varmvatten 45 kWh/m²år 

Hushållsel 4000 kWh/år 

Tillskott 
  Solfångare  1040 kWh/år 

   

   Behov av köpt Vindkraftel/lgh, utan soltills. 4000 kWh/år, lgh 

Behov av köpt fjärrvärme 3640 kWh/år, lgh 
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Gruppbostad 

Energibehovet för gruppbostaden baseras på värdena från Älvstranden Utveckling (se kap. 
2.4.4). Vi har valt att göra denna förenklade beräkning eftersom det idag inte finns några 
gruppbostäder byggda som lågenergihus. Vi antog att lägenhetsarean kommer vara 70 m2, i ett 
bostadshus med gemensamma ytor inräknande. Huset är anslutet till fjärrvärmenätet.  

Tabell 12 Energibehov och produktion, gruppbostad 

Energibehov lägenhet i Gruppbostad   

Atemp= 70 m²/lgh 

Förbrukning     

Uppvärmning 12 kWh/m²,år 

Varmvatten 13 kWh/m²,år 

Hushållsel 35 kWh/m²,år 

   

   Behov av köpt Vindkraftel/lgh 2450 kWh/år, lgh 

Behov av köpt fjärrvärme 1750 kWh/år, lgh 

   Energibehov för Ranagårds Gruppbostadshus 
Antal lägenheter 8 st 

Totalt behov av fjärrvärme: 14000 kWh/år 

Totalt behov av vindkraftel: 19600 kWh/år 
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Totalt för Ranagård 

 

Tabell 13 Totalt behov av vindkraftel 

    Antal 
(enhet) Byggnad 

Energibehov 
[kWh/år,lgh] 

Totalt elbehov 
Samtliga [kWh/år] 

Total elöverskott 
Samtliga [kWh/år] 

100 Villa Åkarp -1500 0 150000 

100 Bright Living No.2 4236 423600 0 

231 Lägenheter (flerbostadshus) 3500 808500 33696 

99 Lägenheter i kedjehus  4000 396000 0 

2 Förskola  54079,9 108159,8 0 

2 Gruppbostad  14000 28000 0 

 
Summa   1764259,8 183696 

     

     

 
Totalbehov av vindkraftel: 1580563,8 [kWh/år] 

  

Tabell 14 Täckning av elbehov med vindkraft 

Produktion 1st 2 MW vindkraftverk 5750000 kWh/år 

Elbehov i Ranagård 1580564 kWh/år 

Överproduktion 4169436 kWh/år 
 

 

Tabell 15 Totalt behov av Fjärrvärme 

 
  

Antal (enhet) Byggnad 
Energibehov 
[kWh/år,enhet] 

Totalt 
fjärrvärmebehov 
Samtliga [kWh/år] 

100 Villa Åkarp  0 0 

100 Bright Living No.2  0 0 

231 Lägenheter (flerbostadshus) 2500 577500 

99 Lägenheter i kedjehus  3640 360360 

2 Förskola  63792.5 127585 

2 Gruppboende 19600 39200 

 
Summa   1104645 

    

    

 
Totalbehov av Fjärrvärme: 1104645 [kWh/år] 
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6.3 Egenproduktion 
Eftersom det idag i Halmstad inte finns någon möjlighet att enkelt sälja sitt överskott av el (se 
kapitel 2.1) föreslår vi att de boende som flyttar till Ranagård, samtidigt blir delägare i sin 
bostadsrättsförening också blir delägare i ”Ranagårds energibolag”. Varje boende får då en 
andel i detta bolag på samma sätt som en hyresgäst blir delägare i en bostadsrättsförening vid 
köp av lägenhet. Villorna har beräknats kunna producera ett överskott av el under ett år. 
Energibolaget köper då den elen och säljer den i första hand till en annan del av området som 
till exempel gruppbostaden.  På samma sätt kan området sälja vindkraftel till det kommunala 
nätet vid en överproduktion.  

Vi tror dessutom att delägandet kommer att vara av intresse för de boende i området. De 
kommer vara garanterade ett jämnt elpris som i motsats till det på den övriga elmarknaden 
inte kommer att öka med åren. Vi tror också att vetskapen om att all energi är grön kommer 
att vara intressant för konsumenterna.  

I Ranagård ligger medelvindhastigheten på ca 7,4m/s, 104 m över nollplansförskjutningen och 
ca 7m/s, 71 m över nollplansförskjutningen (se bilaga 3) och är ur den synvinkeln mycket 
lämplig för vindkraft. Denna plats är dock inte lämplig för att placera större vindkraftverk 
utan vi har istället valt att placera vindkraftverket utanför systemgränsen på en av de 
kommunen angivna platser som anses lämpliga för vindkraft. (se bilaga 4). Vi kommer 
använda oss av ett vinkraftverk med effekt på 2 MW, detta beräknas då leverera cirka 
5 750 000 kWh per år. Enligt våra beräkningar ovan täcks behovet av elektricitet med 
4169436kWh per år. Den överproduktion som blir kan då teoretiskt ladda cirka 1300 elbilar i 
pendeltrafik, vilket motsvarar ca 2000 mil per år. (se kap. 2.4.2) 

För att förse området med fjärrvärme har vi placerat ett kraftvärmeverk i utkanten av området 
som kan producera både elektricitet och värme. Ett sådant verk kan leverera en effekt på 
25MW, körs det hela året kan det således leverera upp till 219000MWh värme vilket är långt 
över områdets energibehov på 1104645 kWh. Med andra ord kan det stängas av när det inte 
behövs eller förse resten av det kommunala nätet med värme. Elektriciteten täcker områdets 
elbehov då förhållandena för vindkraft och sol är ogynnsamma. Det biologiska avfallet kan 
komma ur spill från skogsindustrin och vi betraktar därför denna energikälla som grön. 

Om kraftvärmeverket av någon anledning bedöms olämpligt kan vi istället utnyttja en typ av 
kvittningssystem tas fram, där överskottet säljs till nätet vid goda förhållanden och vice versa. 
Detta system utnyttjas idag i de flesta sammanhang där Plusenergihus. På en årsbasis ligger 
området då ändå på ”plussidan”. Kan konsumenterna dessutom välja att endast handla med el 
från vattenkraft är detta självklart ”grön el”.   
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7. Kommentarer och slutsatser 

7.1 Kommentarer 
I denna rapport har vi inte behandlat kostnader. Detta är självklart en mycket viktig faktor 
som behöver vägas in för att göra en full underliggande studie som kan motivera byggherrar 
att bygga energieffektiva byggnader/områden. Värt att nämna är att de energieffektiva 
systemen inte behöver vara dyrare, bland annat tack vare statliga stöd som elcertifikat och 
stöd för solenergi. Här finns dock begränsningar, bidraget för solenergi i Sverige motsvarar 
för år 2011 58,5 miljoner kronor samtidigt som ansökningarna uppgick till 490 miljoner 
kronor. (Byggnader blir självförsörjande 2011). 
För Hallands Län har, sedan starten juni 2009, inkommit ansökningar motsvarande 23 
miljoner kronor. Länet har totalt blivit tilldelade ca 10 miljoner. Stödperioden för dessa bidrag 
skulle löpa ut under 2011 men regeringen har beslutat att förlänga perioden för investeringar 
över 2012. (Tv4 Nyheterna Halland 2011).  

För Hamnhuset på norra Älvstranden där 115 lägenheter byggs räknas den extra investeringen 
för alla energibesparande åtgärder till 4% av totala investeringen eller 8 miljoner kronor. 
(Älvstranden.com, 2011)  

Grundförutsättningen för att vårt aktivhusområde ska bli verklighet är att byggherrarna kan 
tänka mer långsiktigt gällande förbrukning av energi. En högre grundinvestering betalar i de 
flesta fall tillbaka sig både energimässigt och kostnadsmässigt. Att våga satsa i energieffektiv 
teknik är också en förutsättning för att priserna ska kunna sjunka och tekniken utvecklas för 
framtiden!  

 

Diagram 1  Trolig prisutveckling av förnyelsebar energi (ened.asia 2011-03-20) 
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7.2 Slutsats 
I rapporten har vi visat att det finns goda möjligheter till att utveckla ett aktivhusområde i 
Ranagård. Hela områdets elenergibehov täcks av ett vindkraftverk och fjärrvärmebehovet av 
en central fjärrvärmecentral. Här väcks dock frågan vad som kan betraktas som 
egenproduktion. Vindkraften kan vi betrakta som en del av bostadsområdet även om det är 
placerat i en annan del av kommunen då detta inte innebär några större förändringar i fråga 
om hur det påverkar synen på det som grön eller förnyelsebar energi, det enda som krävs är en 
längre anslutningsledning. För fjärrvärmen är det annorlunda eftersom den kräver någon form 
av externt tillförd energi som avfall eller biomassa. Om avfallet som produceras inom 
området räcker för att driva kraftvärmeverket anser vi att det kan betraktas som 
egenproduktion och som en grön energikälla eftersom avfallet ändå måste tas omhand. Skulle 
vi välja att istället elda med biobränsle skulle det leda till en betydligt billigare eldningspanna 
men också väcka fråga om hur grön energin verkligen är. Kan till exempel spill från 
pappersindustri närheten eller liknande användas anser vi att det kan betraktas som grön 
energi. Behöver bränslet transporteras långa väger anser vi inte att det är det.  

Viktigt att påpeka är också att detta inte är en mall för hur aktivhusområde kan eller bör 
byggas någon annanstans än just i Ranagård de flesta tekniska lösningar har baserats på unika, 
lokala förhållanden. Vi kunde till exempel inte utnyttja bergvärme eller borrhål på grund av 
grundvattentäkten och valde att dra fjärrvärme till de större husen då HEM redan projekterat 
för detta. Detta gjorde att vi inte använde oss av solfångare i någon större utsträckning.  

Husen och byggnaderna vi använt i rapporten har i de flesta fall varit sådana som redan finns 
och används i Sverige idag. Detta har vi gjort för att visa på att det med dagens teknik går att 
bygga framtidens bostadsområden. Dessa byggnader är till exempel idag inte anslutna till 
något smart elnät. Som vi har lyft fram i detta examensarbete är vind- och solkraft inte 
konstanta energikällor. Då är det till stor hjälp om konsumtionen i viss utsträckning kan 
styras, eftersom det medför att ”back up system” för energiproduktion, som kraftvärmeverk 
kan minskas. Detta kräver också att elmarknaden anpassas så att det blir enklare för 
konsumenten att själv sälja tillbaka egenproducerad energi till nätet.  
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Bilaga 1 Plankarta Ranagård 
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Bilaga 2 Skissförslag Ranagård 
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Bilaga 3 Medelvindhastigheter (+103m) Halmstad kommun 
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Bilaga 4 Förslag till platser för utbyggnad av vindkraft 
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Bilaga 5. Medlevärde på solinstrålning  
 

 

 

( http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.2927). 


