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Sammanfattning 
Mänsklighetens klimatpåverkan måste minskas p.g.a. de klimatförändringar 
som redan idag har börjat. Om det ska vara möjligt måste de fossila 
energikällorna reduceras för att sedan elimineras helt och hållet. I avsikt att 
åstadkomma detta måste samhällets energikonsumtion minskas och alternativa 
energikällor utvecklas i både små- och storskaligt. Detta kan uppnås genom att 
antingen implementera små solcellsanläggningar i bostäders närområde eller 
klimatskal, men även genom konstruktion av större solcellsparker i avlägsna 
områden. I Sverige står bostads- och servicesektorn för en betydande del av 
landets totala energianvändning, där de största posterna är energi till 
uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Av dessa anledningar undersöks här 
förutsättningarna för solenergi i centrala Jämtland, Östersund. Detta har 
genomförts med hjälp av teoretisk analys, manuella beräkningar och 
webbaserade beräkningsprogram. Genom att använda dessa verktyg har det 
fastställts att solkraft är en alternativ energikälla även i nordiskt klimat. 
Solkraft kombinerat med energieffektiviserande åtgärder kan producera mer 
energi än vad villor konsumerar utan att anläggning blir överdrivet stor. För en 
villa med 10000 kWh i uppvärmningsbehov och 4000 kWh vardera för 
hushållsel och varmvattenanvändning. En solcellsanläggning på 80 m² och en 
solfångaranläggning på 13,2 m² täcker mer än hela villan energikonsumtion, 
det kan även säljas omkring 2000 kWh elektrisk energi till elnätet varje år.  

Nyckelord: Solenergi, energieffektiviserande åtgärder, skandinaviskt klimat.
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Abstract
To decrease the climate impact from humanity, fossil fuels must be reduced 
and then completely eliminated. In order to achieve this, society's energy 
consumption must be reduced and alternative energysources must be developed
both in small- and large scales. This can be achieved by either implementing 
small solar systems in the residential area or in the buildnings climate scale, but
also by constructing larger solar cell parks in remote areas. In Sweden, the 
housing and services sector accounts for a significant part of the country's total 
energy consumption, where the largest consumers are energy for heating, hot 
water and household appliances. For these reasons, the conditions for solar 
energy in central Jämtland, Östersund, are investigated. This has been done by 
means of theoretical analysis, manual calculations and web based computation 
programs. By using these tools it has been established that solar power is an 
viable source of power even in the Nordic countries. Solar power can produce 
more energy than the households consume without the setup becoming 
excessively large. For a households with 10000 kWh heating requirement, 
4000 kWh each for households and hot water use, a solar cell setup of 80 m² 
and a solar collector plant with an area of 13.2 m², can produce more energy 
than the entire household’s energy consumption, it can also sell around 2000 
kWh of electrical energy to the local powergrid each year.

Keywords: Solar energy, energy efficiency measures, Scandinacian climate
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Terminologi

Beteckning Förklaring Enhet

A Area [m2]

Azimut Positionering i förhållande till väderstrecken, 
söder definieras som 00 ,väst som 90o , öst som 
-90o samt norr som 180o.

[o]

effnom Nominell verkningsgrad [%]

G Solinstrålning [kWh/m2]

Gkorr Korrigerad solinstrålning [kWh/m2]

Gavg, månad Månadsvist medelvärde för solinstrålning [kWh/m2]

kW Kilowatt, watt (W) är en SI-beteckning för 
storheten effekt

kWh Kilowattimme, den energi som 
produceras/konsumeras utifrån effekt och tid

P Effekt [kW]

Ppk Systemets nominella toppkraft [kWp]

vsolcell Solcellens lutning [o]

vsolhöjd Solhöjd över horisonten [o]

α Vinkeln mellan solstrålningens infallsvinkel och
solcellens normalvektor. 

[o]

β Faktor som berör förluster inom 
solcellsanläggningar.

η Illustrerar verkningsgraden för solfångare. %
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Den svenska bostads- och servicesektorn förbrukade 2016, 142,5 TWh av 
Sveriges totala energikonsumtion på 596 TWh. Detta betyder att bostads- och 
servicesektorn står för omkring 24 % av landets energianvändning. I denna 
förbrukning står uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus samt i 
servicesektorns lokaler för cirka 60 % av sektorns energikonsumtionen. 
Dessutom står hushållselen och driftelen för ytterligare 30 % av sektorns 
energianvändning, den resterande andelen energi går till bränsle för att driva 
arbetsmaskiner som används inom sektorn. [1] 

I Sverige byggs det ungefär 10.000 nya villor per år varav 90 % av dessa har en
lätt konstruktion. Det vill säga att de bärande delarna består av trä. [2] En 
nyproducerad standardvilla med 3-4 personer i hushållet konsumerar årligen 
omkring 18.000 kWh. Varav uppvärmningen står för 10.000 kWh, varmvatten 
och hushållselen står för 4.000 kWh vardera. [3]

Vid nybyggnation av småhus som klassificeras som lågenergihus och som är 
uppbyggd med lätt konstruktion och platta på mark är miljöpåverkan fördelat 
enligt följande [4]: 

- Produktskedet står för cirka 28,5 %. 
- Byggskedet 8 %.
- Driftskedets för cirka 55 %.
- Slutskedet 8,5 %.

Om villan endast uppfyller BBR19s krav blir skillnaden av den totala 
miljöpåverkan ännu större: 

- Produktskedet för 20,4 %.
- Byggskedet 6,3 %.
- Driftskedets för cirka 66,5 %.
- Slutskedet för 6,8 %.

Varav driftskedets andel ökar desto längre norrut villorna byggs eftersom det är
ett kallare och mörkare klimat där. Vilket resulterar i att mängden energin för 
uppvärmning ökar. Detta visar betydelsen av att minska energianvändningen i 
driftskedet. Detta kan åstadkommas med olika metoder men i denna handling 
kommer fokus ligga på att analysera hur stor del solenergi kombinerat med 
energieffektiviserande åtgärder, kan minska driftskedets miljöpåverkan. Om 
villan upprättas i nordiskt klimat, närmare bestämt centrala Jämtland. 
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1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att analysera med hjälp av undersökning, manuella
beräkningar och beräkningsprogram om passiv- och aktiv solenergi är 
gynnsamt i områden med begränsad tillgång av solinstrålning. Samt undersöka 
möjliga energieffektiviserande åtgärder som kan implementeras i villor för att 
skapa framtidens bostäder. 

1.3 Forskningsfråga
Kan aktiv- och passiv solenergi märkbart minska energiåtgången i driftskedet 
för en villa belägen i centrala Jämtland?

Kan solkraft kombinerat med energieffektiviserande åtgärder göra nordiska 
villor självförsörjande på elektrisk energi? 

1.4 Avgränsningar
 Analyserar endast solenergins potential, när den optimala lösningen 

hade varit att undersöka en kombination av flera olika energikällor. 
Exempelvis ett samspel mellan sol-, vind- och vattenkraft.

 Undersöker endast användning av solkraftens direktverkande energi 
och ej eventuell lagringsteknologi som skulle vara rekommenderat i 
nordiska klimat.   

 Grundlig analys av miljöpåverkan 
 Klimatdata taget från SMHI där mätningar har utförts månadsvis under 

tidsperioden 1983 - 2007. 
 Beräkning utförs endast på aktiv solenergi där solcellerna är 

fastmonterade i 60o lutning och solfångarna är fast monterad i 60o 
lutning med azimutlutningen 0o.   
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2 Teori

2.1 Solenergi
Genom att använda sig av aktiv solenergi kan elektrisk energi och värmeenergi 
utvinnas som då kan bidra till produktionen av varmvatten, driftenergi och 
uppvärmning. [5] Vid utnyttjande av passiv solenergi kan villors uppvärmning 
reduceras. [26]

2.1.1 Aktiv solenergi

Solenergin som når marken kan användas till att både producera elektricitet 
och värme. För att producera elektricitet används solceller och för värme 
används solfångare. [5] I dagsläget ligger de vanligaste solcellerna på en 
verkningsgrad på 15 %, där resterande 85 % reflekteras bort från solcellen eller
omvandlas till värme. Med detta menas att om solenergin når marken med en 
hypotetisk effekt på 1000 watt per kvadratmeter så kommer solcellen kunna 
omvandla den energin till 150 watt elektrisk energi. [6] En variabel som ofta 
används inom solceller är systemet nominella toppkraft även kallat peak power
(Ppk). Denna faktor symboliserar systemets maximala effekt beräknat utifrån en
solstrålningseffekt på 1000 W/m2, en systemtemperatur på 25o C och ett 
solspektrum som motsvarar en luftmassa på 1.5, dessa förhållande brukar 
kallas standard test conditions (STC). Detta betyder att om ett systemet har en 
verkningsgrad på 100 % krävs det en yta på 1 m2 för att Ppk ska bli 1 kWp, 
eftersom solceller inte har en verkningsgrad på 100 % kan den nominella 
toppkraften beräknas enligt ekvation 2.1.1.1 Där A är solpanelens area och 
effnom är systemets nominella verkningsgrad. [7] 

Ppk = A * effnom ekv. 2.1.1.1

För att sedan kunna räkna ut den verkliga effekt används ekvation 2.1.1.2. Där 
G är solstrålningseffekten, Ppk är toppkraften och β är en faktor som 
symboliserar diverse små förluster och uppskattas vara 0,85. [8]

Pår, solcell = G * Ppk * β ekv. 2.1.1.2

Med hjälp av dessa två ekvationer kan en förenklad beräkning av en 
solcellsanläggnings effekt genomföras. 
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Det har även visats sig att solceller blir mer effektiv i kallt klimat än om dessa 
skulle vara i varmt klimat. Anledningen är att den ökade celltemperaturen 
minskar solcellens verkningsgrad, vilket motverkas av temperaturen i kallt 
klimat. Detta kallas solcellens temperaturkoefficient och ligger på vanligtvis 
-0,34% per ökad grad Kelvin. [9] Energimyndigheten har gjort simuleringar 
kring fristående solcellsmoduler med god luftkylning och integrerade moduler 
på tak med dålig luftkylning, resultatet visar att den fristående anläggningen 
producerar 300 kWh mer energi per år vid en anläggningsstorlek på 5 kWp. 
[10] En fristående anläggning har även fördelen att en större mängd solstrålar 
träffar solcellen under vintermånaderna tack vare att snön reflekterar ljuset. 
Med andra ord kommer solcellerna under vintermånaderna att träffas av två 
sorters solstrålning, den strålningen som kommer direkt från solen och den 
indirekta strålningen som har reflekteras från cellens omgivning för att sedan 
träffa solcellen. [11] 

En solcellsanläggning kostar 10.000 - 20.000 kronor exkl moms per installerad 
kWp. [12] Samtidigt som ett avdrag/bidrag får göras vid investering av 
solkraftverk, det ligger i dagsläget på 30 % av investeringskostnaden. [13]

I tabell 2.1.1 redovisas solcellsvärden taget från företaget Vattenfall [14]. 
Denna tabell ger en överblick av hur mycket energi som kan produceras från en
bestämd yta solceller som är implementerad i konstruktionens tak. 

Solcellspaket Takyta [m2] Nominella 
toppkraft [kWp]

Produktion per
år [kWh]

Fritidshus 17 2,7 2565
Villa 33 5,12 4864
Större villa 45 7,04 6688
Gård 56 9,0 8550
Större gård 80 12,8 12160

Tabell 2.1.1. Energiproduktion för respektive solcellspaket

Det finns även diverse webbaserade beräkningsprogram för att kalkylera 
solcellers årsproduktion. Ett exempel på ett sådant program kan vara Solkollen 
[15] eller Ecokraft [16]. I det förstnämnda beräkningsprogramet används 
information angående anläggningens yta, verkningsgrad, lokalisation, 
modulerna lutning samt dess förhållande till väderstrecken. [17] I tabell 2.1.2 
visas energiproduktionen för en anläggning med ytan 50 m2 och 80 m2, 
verkningsgraden 15 %, lokaliserat i Östersund, med en modul lutning på 60o 
orienterat i direkt söderläge. 
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I det andra beräkningsprogrammet används data berörande: lokalisering, 
solcells teknologi, nominell toppkraft, systemförluster, monteringsplats som 
innebär fristående montering eller att modulerna implementeras i klimatskalet, 
modulernas lutning, förhållandet till väderstrecken och spårningsalternativ. 
[16] 

Yta Utn.grad Lokalisation Lutning Vädersträck Resultat

Fall 1 50 m2 15 % Östersund 60o Söder 4968 kWh/år

Fall 2 80 m2 15 % Östersund 60o Söder 7949 kWh/år

Tabell 2.1.2. Resultat från beräkningsprogrammet Solkollen

Solfångare däremot producerar värme istället för elektrisk energi och kan 
genererar 300-700 kWh värmeeffekt per kvadratmeter och år från samma 
mängd solenergi som tidigare. Osäkerheten i solfångarens effekt beror på 
enhetens konstruktion och vilken typ av system den är kopplad till [5, 18] 
Solfångaren är effektivare att använda sig av om energin endast ska användas 
till uppvärmning. Om solceller använder effektiviserande system såsom 
exempelvis värmepump kan den bli effektivare även ur uppvärmnings 
synpunkt. Samtidigt som den elektrisk energi har ett större användningsområde
än värmeenergin eftersom den kan användas till att driva eventuell hushållsel. 
För att beräkna effekten som solfångarna producerar används ekvationen 
2.1.1.3. Där G symboliserar energin i solinstrålningen, A är anläggningens area
och η är solfångarens verkningsgrad [19] vilket i de flesta fall ligger på runt 40 
% för plana solfångare och upp till 30 % bättre hos vakuumsolfångare. [20]. 
Solfångare kostar i genomsnitt 2.000 - 5.000 kronor inkl moms per installerad 
m2. [21]

 Pår, solfångare = G * A * η ekv. 2.1.1.3

Det finns idag tre olika sorters solfångare, plana-, vakuum- och koncentrerande
solfångare: [18]

 Plana solfångare: Är uppbyggd enligt figur 2.1.1.1 och är den 
vanligaste solfångaren i Sverige. Den består av isolerande material 
(mineralull), diffusionsspärr (aluminium), absorbator som oftast består 
av koppar eller aluminium, dess yta bör bestå av material som har små 
reflektion förluster och låg emittans av värmestrålning, samt 
avslutningsvis ett täckglas. Dessa solfångare kan årligen ge ett 
värmeutbyte på omkring 450 kWh/m2. [22]   
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Figur 2.1.1.1. Plana solfångare [1] reviderad av rapportförfattaren

 Vakuumsolfångare: Består av vakuumrör som värmemediet cirkulerar 
genom, p.g.a. att rören är vakuumsatta sker mindre värmeförluster 
vilket ger en högre verkningsgrad. Dessutom ligger det reflektorer som 
är U-formade bakom rören vilket ökar solinstrålningen för solfångaren. 
Denna solfångare ger ett årligt värmeutbyte på dryga 700 kWh/m2. [22] 

Figur 2.1.1.2. Vakuumsolfångare [2]
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• Koncentrerande solfångare: Detta system använder sig av 
reflekterande ytor som styr strålningen mot absorbationsröret, detta är 
placerat där ljuset sammanstrålar. Detta ger en hög arbetstemperatur 
men är ett dyrt system. [23] 

 

Figur 2.1.1.3. Koncentrerande solfångare [3]
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2.1.2 Passiv solenergi

Det finns fyra olika sätt att använda passiv solvärme, det första systemet kallas 
Trombe vägg och de är ett system som använder indirekt solvärme för att sänka
konstruktionens energikonsumtion för uppvärmning. Samtidigt som 
byggtekniken skapar en högre inomhuskomfort eftersom temperaturen får 
mindre variation. I figur 2.1.2.1 redovisas skillnaden mellan ett traditionellt hus
och ett hus som utnyttjar passiv solvärme. 

Figur 2.1.2.1. Skillnaden mellan ett konventionellt hus och ett hus som 
använder sig av passiv solenergi. [4]

Genom att fånga solstrålningen mellan ett glasparti och en vägg av termisk 
massa, värms luften upp likt växthus principen samtidigt som väggen 
absorberar värmeenergin. Beroende på väggens tjocklek kommer värmen med 
tiden transporteras genom hela väggen och stråla ut värmen till det utnyttjade 
rummet. [24] Tidsförskjutningen mellan direkt- och indirekt solvärme har 
beräknats till ca 2 timmar vid en väggtjocklek på 10 cm byggd med termisk 
massa. Tidsförskjutningen ökar linjärt beroende på väggtjockleken. [25]

Väggen kan även konstrueras så att det finns ventiler i dess över- och 
underkant som öppnas när temperaturen mellan glaspartiet och väggen 
överstiger en viss gräns, se figur 2.1.2.2 och 2.1.2.3. Denna variant ger en 
bättre luftcirkulation än tidigare exempel, eftersom den kalla luften går in 
genom den nedre ventilen och värms upp i mellanrummet mellan väggen och 
glaspartiet och går sedan ut genom den övre ventilen som varmluft. Samtidigt 
som denna metod värmer rummet m.h.a både konvektion och konduktion 
istället för endast konduktion som i det tidigare exemplet.  
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Figur 2.1.2.2. Visar en ventilerad Trombe vägg samt värme- och luftrörelser 
dagtid. [5]

Figur 2.1.2.3. Ventilerad Trombe vägg samt värme- och luftrörelser nattetid. 
[5]

Genom att ventilerna stängs på kvällen cirkulerar konvektionsströmmarna åt 
rätt håll även nattetid, vilket motverkar kallras. Väggens utsida är målad med 
en mörk färg som gör att väggen absorbera maximalt med energi. Glaspartiet 
kan bestå av 1 till 3-glasfönster beroende på vilket klimat systemet ska 
anpassas till och är placerat 2-15 cm från Trombe väggen för att skapa ett litet 
luftrum. 
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Attached sunspace är en annan form av passiv solenergisystem se figur 2.1.2.4.
Denna metod är att föredra i områden där solen står högt på himlen och där en 
vanlig Trombe vägg inte skulle bli effektiv eftersom solenergin inte skulle 
träffa den termiska väggen utan reflekteras bort på taket. Den fungerar på 
samma sätt som en traditionell Trombe vägg genom att den avger värme både 
genom konvektion och konduktion. [24]  

Figur 2.1.2.4. Uppbyggnad av attached sunspace [5]

Inom passiv solvärmeteknik finns även direkt instrålning och solvägg. Där den 
förstnämnda systemet är traditionell instrålning av solljus som då direkt värmer
byggnaden utan specifikt lagringsmaterial. Värmeenergin kommer lagras i 
möbler och diverse konstruktioner, men det finns ingen byggnadsdel som är 
avsedd för att fungera som lagringsmedium. Det andra systemet fungerar likt 
en ventilerad Trombe vägg med undantaget att väggen inte består av termisk 
massa utan av regelväggar med tillhörande isoleringsmaterial. Solstrålningen 
värmer då luften mellan glaspartiet och den isolerade väggen, när luftens 
temperatur ökar stiger luften och skapar då självcirkulation i rummet. När solen
sedan går ned stängs ventilerna och p.g.a. den isolerade regelväggen minskar 
energiförlusterna nattetid samtidigt som solvärmen utnyttjas på dagen. Passiv 
solvärme kan i nordiskt klimat för en standardvilla maximalt ge en 
energibesparing på 1500 - 2000 kWh/år, därför är det viktig att göra så enkla 
och billiga lösningar som möjligt. [26]
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2.2 Faktorer som påverkar solenergi
2.2.1 Solinstrålning

Det finns tre sorters solstrålning, global, diffus och direkt. Den direkta 
strålningen kommer direkt från solen utan att ha reflekteras. Den diffusa 
strålningen är solenergin som har reflekteras och sen träffar ett föremål. 
Globalstrålning är den inkommande solenergi från både diffus- och 
direktsolstrålning mot ett horisontellt plan, se figur 2.2.1.1. [27] 
Solstrålningens infallsvinkel påverkar även mängden solenergi som reflekteras 
bort utan att träffa solcellens energiutvinnande del. [7] Mätvärden för 
solinstrålningens olika effekter beroende på dess geografiska position finns att 
hämta på SMHI, se bilaga A för mätvärden på globalstrålningen i Östersund. 
[28] 

Figur 2.2.1.1. Förklaring av solens olika strålningarna [6]

2.2.2 Positionering, lutning och omgivning

Solcellens positionering i anseende på väderstreck, även kallad azimut, har stor
inverkan på hur mycket energi den kan producera, se figur 2.2.2.1. 
Väderstrecken förklaras m.h.a vinkelvärden, -90o är öster, 0o är söder, 90o är 
väster och 180o är norr. [7] En ytterligare faktor som påverkar solcellernas 
solelproduktion är dess omgivning. Om cellerna placeras så att de skuggas 
delar av dagen producerar dessa märkbart mindre energi och även om bara 
delar av anläggningen som skuggas kan det minska energiutvinningen för hela 
anläggningen. [29]

18



Figur 2.2.2.1. Azimutens inverkan på en solcells placerad i Stockholm med en 
lutning på 44o. [7] 

2.2.3 Fasta- eller rörliga solceller

Solceller kan monteras som fasta eller rörliga, vid fast montage genererar 
cellerna endast maximalt med energi under den tid som solstrålningen träffar 
cellen rakt framifrån. Däremot om de monteras rörligt kan solcellerna följa 
solen under dagen för att producera så mycket energi som möjligt. Nackdelen 
med dessa solceller är att desto fler rörliga komponenter modellen innehåller 
desto större slitage blir det. De kan följa solen m.h.a tre olika axlar: [7]

1. Vertikal axel: Här monteras en axel som roterar solcellen runt dess 
vertikal, även kallad y-axel. Cellen har en förinställd lutning som ska 
optimera solelproduktionen. Se figur 2.2.3.1.

Figur 2.2.3.1. Illustration av solceller med vertikal axel. [8]
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• Horisontell/lutande axel: I detta system rotera solcellen istället runt 
dess x-axel, där cellens lutning anpassas efter solens position. Se figur 
2.2.3.2.

Figur 2.2.3.2.. Illustration av solcell med horisontell axel. [8]

2. Två-axel följare: Systemet optimerar solcellens möjligheter för 
solelproduktion eftersom den både kan ändra cellens lutning och rotera 
kring dess y-axel. Se figur 2.2.3.3.

Figur 2.2.3.3. Illustration av 2-axlade solceller. [8]
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2.3 Energieffektiviserande åtgärder
Regeringen har beslutat att “Den totala energianvändningen per uppvärmd 
areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 % till år 
2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995.” [30] För att 
kunna uppnå dessa mål måste en energieffektivisering inom såväl befintliga 
som nyproducerade bostäder göras. Denna optimering kan åstadkommas med 
olika metoder men i denna rapport används FTX-system och värmepumpar i 
form av bergvärme. 

2.3.1 FTX - Ventilation med värmeåtervinning

Betydelsen av ventilation ur energianvändnings synpunkt är kritisk, förluster 
genom ventilation kan stå för 30 - 60 % av byggnadens totala 
energikonsumtion vilket visar vikten av ett väl fungerande ventilationssystem. 
Med hjälp av ventilation med värmeåtervinning kan 90 % av frånluftens 
värmeenergi återanvändas. [31, 32] Där den största förbättrningen kan uppnås i
norra Sverige. Ett FTX-system fungerar på följande sätt: Den förbrukade och 
uppvärmda luften (frånluften) leds genom en värmeväxlare, där frånluften 
värmer upp den inkommande friskluften (tilluften) för att sedan filtreras och 
ventileras ut. Den uppvärmda tilluften filtreras även och transporteras sedan till
bostadens sovrum och vardagsrum. [32] Ett FTX-system kostar omkring 
79.000 innan ROT-avdrag och cirka 61.500 kronor efter avdrag. [33] 

2.3.2 Bergvärme

Ett annat sätt att energieffektivisera bostäder är genom att installera en 
bergvärmepump. Genom att göra denna investering kan en energibesparingen 
på 50-80 % av husets uppvärmning- och varmvattenkonsumtion åstadkommas. 
[34] Figur 2.3.2.1 presenterar ett exempel på energibesparingen som kan 
uppnås vid installation av bergvärmepump. Värmepumpens princip är att 
använda sig av värme med låg temperatur och tillföra högvärdig energi 
(elektrisk energi) i liten mängd för att höja värmen på den vätska eller gas som 
används som köldmedium, som då kommer upp i temperaturer om 60 oC vilket 
är tillräckligt för att värma en traditionell villa. För att elektrisk energi ska 
anses lönsamt att använda till uppvärmning behövs minst tre gånger mer 
värmeenergi utvinnas från tillförd elektrisk energi. Därför behöver 
värmepumpar en värmefaktor på minst tre, med dagens teknik har 
värmepumpar med värmefaktorn 5 utvecklats. Vilket då betyder att 1 kW 
elektrisk energi blir 5 kW värmeenergi. Den teoretiska maximala utvinningen 
som kan göras anses vara en värmefaktor på 7. [35] Att installera en 
bergvärmepump som ska kunna driva en standardvilla kostar 140.000 - 
160.000 kronor innan ROT-avdrag och 125.000 - 145.000 kronor efter ROT-
avdraget. [36, 37] 
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Figur 2.3.2.1. En traditionell villas värmebehov under ett år. [9]
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2.4 Energiprestanda mot klimatpåverkan
Ännu en viktig parameter när det kommer till att minska energikonsumtionen i 
bostäder är isolering och köldbryggor. En villa uppförd enligt byggnormerna 
innan 1980 har i genomsnitt en förbrukning på 200 kWh/m2/år jämfört med en 
relativt nybyggd villa som har en förbrukning på 100 kWh/m2/år och en 
energieffektiv bostadshus 50 - 70 kWh/m2/år. På en villa med 150 m2 
motsvarar det en årlig energikonsumtion på 30 000 kWh, 15 000 kWh och 10 
000 kWh för respektive villa. [38] Där villor byggd innan 1980 är uppförda 
med 100 - 170 mm isolering i väggar och 100 - 220 mm isolering i tak. I 
relativt nybyggda villor är isoleringsmängderna 250 mm i väggar och 450 mm i
tak, och i energieffektiva hus 350 - 450 mm i väggar, 500 - 600 mm i tak och 
300 mm isolering mot grunden. [39] Visserligen har isoleringsmängderna ökat 
enormt men då har även energikonsumtionen minskats drastiskt. Samtidigt som
den extra mängd isolering ger upphov till större miljöpåverkan vid produktion, 
blir ett väl isolerat hus miljövänligare. Isolering beräknas stå för 5 % av 
byggprocessens utsläpp vilket ger en marginell ökning av klimatutsläpp vid 
större förbrukning av isolering. [40, 41] I figur 2.4.1 visas en jämförelse av 
klimatpåverkan för en villa uppförd enligt lågenergi- och BBR19 prestanda. I 
produktskedet har lågenergihuset något större klimatpåverkan p.g.a. den ökade 
användningen av bland annat isoleringsmaterial. Villorna skiljer sig föga i 
byggskedet och slutskedet men i användningsskedet har BBR19-huset markant 
större klimatpåverkan, vilket beror på den större energikonsumtionen. [41]  

Figur 2.4.1. Jämförelse av klimatpåverkan för lågenergihus och hus uppförd 
efter BBR19’s krav. [10]
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3 Undersökningsmetod

3.1 Litteraturstudie 
För att hitta relevant information har vetenskapliga databaser som Diva, 
Scopus och Google scholar används, men även källor som Energimyndigheten,
SMHI, SINTEF. Boken Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande 
skriven av Varis Bokalders och Maria Block och boken Solenergi - praktiska 
tillämpningar i bebyggelse skriven av Lars Andrén. Samt Google där sökningar
har genomförts på såväl svenska som engelska, där den källkritiska nivån har 
varit hög för att införskaffa så opartisk information som möjligt och alla källor 
finns förtecknade. 

3.2 Förutsättningar för beräkningar
Då rapporten vill åstadkomma ett så verkligt resultat som möjligt används både
kvantitativa och kvalitativa metoder för insamling av data. För att få så korrekt 
soldata som möjligt användes strålningsdata taget från SMHI [28]. Där fanns 
det data kring global strålningseffekt för årets alla månader från 1983-2007. 
För att få fram varje månads genomsnittseffekt adderades alla års respektive 
månadsvärden vilka sedan divideras med antalet år med tillgänglig data. 
Därefter summerades alla genomsnitts månadsvärden som då resulterar i en 
global strålningseffekt per kvadratmeter och år för den avsedda platsen. Denna 
effekt är om solinstrålningen alltid skulle träffa vinkelrätt mot en yta, vilket 
varken fast monterade eller en-axlade solceller kan åstadkomma. Däremot om 
modulen består av två-axlade solceller behöver ingen reduktion göras. För de 
övriga två måste solinstrålningen korrigeras. Eftersom denna rapport bygger på
fast monterade solceller används ekv. 3.2.1 och 3.2.2 för att kalkylera den 
slutgiltiga effekten. Formlerna har tagits fram genom grundläggande förståelse 
av trigonometri. Detta redovisas i tabell 4.1.1. 

α=180−vsolcell−90 (Ekv. 3.2.1)

Gkorr=Gavg ,månad∗cos(α−v solhöjd) (Ekv. 3.2.2)

α = Vinkeln mellan solstrålningens infallsvinkeln och solcellens normalvektor. 
vsolcell = Solcellens lutning.
Gavg, månad = Genomsnittliga effekten för aktuell månad.
vsolhöjd = Solhöjden för aktuell månad.
Gkorr = Slutgiltiga effekten med hänsyn på solstrålningens infallsvinkel. 

För att ta reda på den maximala solhöjden kan [42] användas. Om man för in 
koordinaterna för önskad plats och tidpunkten då solen står som högst, även 
kallat sommarsolståndet, får man ut den maximala solhöjd. Därefter 
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anskaffades solhöjder för den 15:de varje månad för att få en solhöjd som 
möjliggör att varje Gavg,månad kan korrigeras. 
Därefter används ekvation 2.1.1.1 och 2.1.1.2 för att få fram den mängd solel 
som solcellsanläggningen kan producera vid fristående anläggningar. För att 
åstadkomma detta måste solcellens lutning och azimut fastställas samt 
anläggningens nominella toppkraft och faktorn β. För att utföra beräkning på 
solfångarna används ekvation 2.1.1.3 där verkningsgraden för olika 
solfångarmoduler återfinns i kapitel 2.1.1. Även solfångaren är monterad som 
en fristående anläggning. Vid användning av passiv solenergi har inget 
specifikt system utnyttjats utan endast värden på hur stor del själva tekniken 
passiv solenergi kan sänka uppvärmningsbehov.  

Där energieffektiviserande åtgärder används härstammar effekten från kapitel 
2.3. Därefter analyseras resultatet mot andra studiers resultat och 
avslutningsvis undersöks resultatet i olika fiktiva fallstudier som ska 
symbolisera ett relativt nybyggt hus med tillhörande energikonsumtion med 
olika solkraftsanläggningar och energieffektiviserande system. Vissa fallstudier
utformas även så att konstruktionerna utnyttjar passiv solenergi.
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4 Resultat

4.1 Solförhållanden i Östersund
Genom att analysera bilaga B och figur 2.3.2.1 kan man se att i 
vintermånaderna finns stort behov av uppvärmningen men liten tillgång på 
solstrålning. Däremot i mars/april krävs det fortfarande relativt mycket 
uppvärmning samtidigt som solinstrålningen ökar kraftigt. Av den anledningen 
bör energin från solstrålningen på dessa månader maximeras. Samtidigt som 
skuggnings funktioner bör konstrueras för att eliminera överhettning genom 
passiv solvärme under sommarmånaderna, så inte energi för kylning behöver 
konsumeras. 

I tabell 4.1.1 har solcellerna en lutning som effektiviserar deras utvinning 
under mars/april, eftersom dessa månader har ett stort behov av uppvärmning. 
Om solcellerna är uppkopplat på elnätet och kan sälja all överproduktion av 
energi skulle det vara gynnsammare att ställa in solcellernas vinkel så att de 
producerar mycket när strålningen är som starkast under maj till juli. Om syftet
hade varit att producera maximal mängd energi skulle solcellerna varit placerad
i en lutning på cirka 43o, även detta finns beräknat i tabell 4.1.1. För beräkning 
se bilaga B-D.
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Månad Gavg,månad = 
[kWh/m2]

Solhöjd (15:de
varje månad) 
[grader, o] 

Gkorr = 
[kWh/m2]
(vsolcell = 60o)

Gkorr 
[kWh/m2] 
(vsolcell = 43o)

Januari 6,2778 6 5,735 4,7379

Februari 23,2912 14 22,3697 19,5336

Mars 66,2737 25 66,0215 61,4479

April 110,3253 35 109,9054 107,9144

Maj 150,3609 45 145,2374 150,2693

Juni 159,565 49 150,8716 159,4677

Juli 154,5547 47 147,8013 154,5547

Augusti 113,3925 40 111,6698 112,5472

September 65,6359 29 65,6259 62,4234

Oktober 29,2321 18 28,5933 25,5669

November 8,4675 8 7,8509 6,5804

December 2,9987 4 2,6952 2,1931

Totalt 
[kWh/m2/år]

890,3756 864,377 867,2365

Tabell 4.1.1. Genomsnittlig globalstrålningseffekt i Östersund. Se även bilaga 
A för använda strålningsvärden taget från SMHI. 
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4.2 Solenergi
Villors varmvattenbehov ligger på omkring 330 kWh per månad vilket är 
relativt konstant genom årets alla månader men om denna mängd ska 
produceras under vintermånaderna kommer det krävas en stor anläggning. 
Därför anpassas solfångarmodulen till att kunna producera den mängden 
varmvatten från mars till september. Genom att använda ekvation 2.1.1.3 har 
det beräknas att de krävs en solfångaranläggning på 13,2 m2 för att kunna 
producera 350 kWh i mars, detta vid användning av plana solfångare med 
verkningsgrad 40 %. I tabell 4.2.1 redovisas den energimängd som kommer 
från solcellsanläggningen och solfångarna. Med en solcellsmodul med 
toppkraften 12 kWp genereras omkring 8800 kWh elektriskenergi per år, 
solcellsanläggningen med toppkraften 7,5 kWp producerar 5500 kWh och en 
solfångaranläggning på 13,2 m2 kan producera cirka 4500 kWh värmeenergi 
per år. För beräkning se bilaga C och bilaga E-G.

Månad Gkorr [kWh/m2] 
(vsolcell = 60o)

Solcell 12 
kWp 60o

Solcell 7,5 
kWp 60o

Solfångare
60o

Januari 5,735 58,497 36,5606 30,2808

Februari 22,3697 228,1709 142,6068 118,1120

Mars 66,0215 673,4193 420,8870 348,5935

April 109,9054 1121,0350 700,6469 580,3005

Maj 145,2374 1481,4214 925,8884 766,8534

Juni 150,8716 1538,8903 961,8064 796,6020

Juli 147,8013 1507,5732 942,2332 780,3908

Augusti 111,6698 1139,0319 711,8949 589,6165

September 65,6259 669,3841 418,3651 346,5047

Oktober 28,5933 291,6516 182,2822 150,9726

November 7,8509 80,0791 50,0494 41,4527

December 2,6952 27,4910 17,1819 14,2306

Total 864,377 
[kWh/m2/år]

8816,6454 
kWh/år

5510,4033 
kWh/år

4563,9105 
kWh/år

Tabell 4.2.1. Utvinning från solcell och solfångare vid 60o lutning. 
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Nedan i figur 4.2.1 visas utvinningen för respektive anläggning i kWh fördelat 
på årets månader.

Figur 4.2.1. Solcellsanläggningarnas- och solfångarmodulens produktion.

I figur 4.2.2 presenteras en jämförelse mellan beräknad energiproduktion, 
tabell 2.1.1. och tabell 2.1.2. Det bör dock beaktas att den nominella 
toppkraften för Vattenfall är inte densamma som de övriga fallen samt att 
beräknad solinstrålningseffekt och faktorn β är okänt för Vattenfalls beräkning.

Figur 4.2.2. Jämförelse mellan beräknad utvinning och vattenfalls beräkning.
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I figur 4.2.3 presenteras betydelsen av systemens olika spårningsalternativ, 
fast-, vertikal-, horisontell- och 2 axlad spårningssystem. Här har 
beräkningsprogrammet från Ecokraft använts. Inmatad data för figuren har 
varit 7,5- respetive 12 kWp, systemförluster 15 %, fristående solceller, fasta 
modulen har en lutning på 60o, Azimutvinkeln är 0o samt de vertikala-, 
horisontella- och 2 axlade spårningssystemen har en lutning som optimerar 
anläggningarnas energiutvinning. 

Figur 4.2.3 Spårningssystemets inverkan på producerad energimängd.

I tabell 4.2.2 återfinns mätvärden från figur 4.2.3. Dessa visar att solceller med 
spårningssystem utvinner cirka 40 % mer energi jämfört med fastmonterade 
solceller. 

Spårningssystem 12 kWp 7,5 kWp

Fast 9530 kWh 5950 kWh

Vertikal 13500 kWh 8460 kWh

Horisontell 13300 kWh 8320 kWh

2 axlad 13700 kWh 8590 kWh

Tabell 4.2.2. Värden från figur 4.2.3
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4.3 Fallstudie
I tabell 4.3.1 presenteras en fallstudie som visar solkraftens inverkan på fyra 
teoretiska villors energikonsumtion under driftskedet, samt presenteras 
respektive åtgärd och investeringskostnad. 

Fallstudie Förutsättningar Åtgärder Kostnad Resultat

Fallstudie 1 Uppvärmning: 
10.000 kWh
Hushållsel: 4.000 
kWh
Varmvattenbehov:
4.000 kWh

12 kWp solcell
13.2 m2 solfångare
Värmepump med 
värmefaktor 4

324.740 
kronor

+ 1975 kWh

Fallstudie 2 Uppvärmning: 
10.000 kWh
Hushållsel: 4.000 
kWh
Varmvattenbehov:
4.000 kWh

12 kWp solcell
13.2 m2 solfångare
Värmepump med 
värmefaktor 4
FTX-system
Passiv solvärme

386.340 
kronor

+ 3525 kWh

Fallstudie 3 Uppvärmning: 
10.000 kWh
Hushållsel: 4.000 
kWh
Varmvattenbehov:
4.000 kWh

7,5 kWp solcell
13.2 m2 solfångare
Värmepump med 
värmefaktor 4

265.780 
kronor

- 1315 kWh

Fallstudie 4 Uppvärmning: 
10.000 kWh
Hushållsel: 4.000 
kWh
Varmvattenbehov:
4.000 kWh

7,5 kWp solcell
13.2 m2 solfångare
Värmepump med 
värmefaktor 4
FTX-system
Passiv solvärme

327.280 
kronor

+ 235 kWh

Tabell 4.3.1. Fallstudie undersökning 
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Ett hushåll har tre olika sorters energikonsumtioner, i figur 4.3.1 och 4.3.2 
redovisas respektive fallstudies fördelning av energikonsumtionen.
 

Figur 4.3.1. Energikonsumtionsfördelning på fallstudie 1 och 3.

 Figur 4.3.2. Energikonsumtionsfördelning på fallstudie 2 och 4.
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I figur 4.3.3 sammanställs resultatet av hur mycket energi som villan kommer 
behöva införskaffa/överproducerar och i figur 4.3.4 jämförs kostnaderna 
mellan fallstudierna.

Figur 4.3.3. Visar energiproduktionen från respektive fall efter avdrag från 
uppvärmning, hushållsel och varmvattenanvändning.

Figur 4.3.4. Illustrerar investeringskostnaden för respektive fall.
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5 Diskussion

5.1 Solförhållanden i Östersund
Från tabell 4.1.1 kan man se att solceller har goda förutsättningar att producera 
energi från mars till september beroende på solcellernas lutning. Under de 
undersökta vinklarna skiljer sig inte det årliga solinstrålningsvärdet speciellt 
mycket, vilket jag tror beror på att alla vinklar mellan 40o – 60o är relativt 
optimala för anläggningar i nordiskt klimat. Om anläggningarna istället skulle 
monterats i en flackare eller brantare lutning skulle detta ge en större negativ 
inverkan på den slutgiltiga solinstrålningen vilket kan undersökas m.h.a. 
ekvation 3.2.1 och 3.2.2. Vid en snabb beräkning kan det då visas att om 
modulen har en lutning på 90o så kommer anläggningen i juli månad att 
producera ungefär 45 kWh/m2 mindre än om modulen har en lutning på 60o.. 

5.2 Solenergi
I figur 4.2.2 genomfördes en ytlig jämförelse mellan rapportens resultat och 
fristående verksamheters beräkning av solcellernas kapacitet att producera 
energi. Detta visar att rapportens resultat är rimligt även då vissa faktorer kan 
variera mellan beräkningarna vilket resulterar i att den slutgiltiga produktionen 
inte helt överensstämmer. Genom att använda ekvation 2.1.1.2 kan man 
misstänka att Vattenfall inte tagit hänsyn till faktorn β samt att de möjligen 
använt sig av ett solinstrålnings värde på 950 kWh/m2. Vilket då förgyller 
solcellernas förmåga att generera energi under förutsättningar som råder i 
Östersund. Resultatet från Solkoll däremot överensstämmer i hög grad med 
rapportens beräkningar. I tabell 4.2.2 och figur 4.2.3 fastställs det att solceller 
med spårningssystem kan producera omkring 40 % mer energi än traditionella 
solceller. Detta gör att om investeringskostnaden inte är mycket högre än för de
traditionella solcellerna är detta ett alternativ till att uppnå ekonomisk 
hållbarhet samtidigt som det ytterligare gynnar miljön, p.g.a. den ökade 
produktionen av förnyelsebar energi. Detta är däremot inget som undersökts i 
denna rapport. 

5.3 Fallstudier
Följande avsnitt behandlar fyra fiktiva villor med olika förutsättningar kring 
storlek på solcellsanläggningen, energieffektiviserande åtgärder samt inverkan 
av passiv solvärme. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till solcellernas 
temperaturkoefficient som egentligt bör göra solcellsanläggningen effektivare 
än beräknat, p.g.a. att det kyliga klimat bör göra att solcellerna får en högre 
verkningsgrad samtidigt som dess systemförluster β borde vara något närmare 
1 än i denna studie. Men med anledning till svårigheter att beräkna en realistisk
korrigering av detta har inga åtgärder tagits.  
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5.3.1 Fallstudie 1 

Förutsättningar för fall 1: 10.000 kWh för uppvärmning, 4000 kWh hushållsel, 
4000 kWh varmvatten, solcellsanläggning på 12 kWp, solfångaranläggning på 
13,2 m2 och värmepump med värmefaktor 4.

Kostnad installationer: Solcellsanläggning 157.500 kronor, solfångare 32.340 
kronor och bergvärmepump 135.000 kronor. Totalt kostnad 324.740 kronor. 
Om en villa har en energikonsumtion på 18000 kWh varav uppvärmning står 
för 10000 kWh och hushållsel och varmvatten står för 4000 kWh vardera. 
Solcellerna kan då producera 4800 kWh utöver hushållsel, om villan då har en 
värmepump med värmefaktorn 4 kvarstår 2300 kWh varje år. Resterande 
elektrisk energi kan säljas ut på elnätet, för att sedan kunna köpas tillbaka när 
solcellerna inte producerar tillräckligt mycket för att driva hushållet. 
Solfångaranläggningen är helt självförsörjande på varmvatten från mars till 
september vilket ger en energibesparing på 2300 kWh/år. Det resterande 
varmvattenbehovet ligger på cirka 1300 kWh utöver vad 
solfångaranläggningen producerat i oktober till februari. Den totala 
energibesparingen för framställning av varmvatten m.h.a. solfångare blir 67,5 
%. Återstående 1300 kWh kompletteras av den elektriska energi vilket då 
kräver cirka 325 kWh. Samtidigt som produktionen av varmvatten mellan 
månaderna april till augusti överstiger villans behov avsevärt. Under maj till 
juli skulle anläggningen kunna försörja tre hushåll med varmvatten. Den 
kvarvarande värmeenergi kan då användas till uppvärmning för respektive 
månad, i april skulle då solfångarna minska energiåtgången vid uppvärmning 
med cirka 230 kWh och i maj cirka 415 kWh. Uppskattningsvis producerar 
alltså denna anläggning med solceller och solfångare omkring 1975 kWh som 
kommer säljas till elnätet varje år. Istället för att behöva köpa 18 000 kWh 
kommer villan sälja 1975 kWh. 

5.3.2 Fallstudie 2

Förutsättningar för fall 2: 10.000 kWh för uppvärmning, 4000 kWh hushållsel, 
4000 kWh varmvatten, solcellsanläggning på 12 kWp, solfångaranläggning på 
13,2 m2, värmepump med värmefaktor 4, FTX-system som reducerar 
uppvärmnings konsumtionen med 45 %. Samt utformas villan så att maximal 
passiv solvärme utnyttjas vilket minskar uppvärmningen med 1750 kWh/år. 

Kostnad installationer: Solcellsanläggning 157.500 kronor, solfångare 32.340 
kronor, bergvärmepump 135.000 kronor och FTX-system 61.500 kronor. Totalt
kostnad 386.340  kronor. 

Om villan även förses med ett FTX-system som får till att sänka 
uppvärmningen med 45 % samt att huset konstrueras så att passiv solvärme 
optimeras, så fås en reduktion av uppvärmningen med 1750 kWh/år från den 
passiva solvärmen samt 4500 kWh/år från FTX-systemet. Energikonsumtionen
för uppvärmning blir då omkring 3750 kWh/år istället för 10000 kWh/år, har 
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villan då även en värmepump med värmefaktor 4 kräver den slutgiltiga 
uppvärmningen cirka 950 kWh/år. Efter avdrag från uppvärmning, hushållselen
och varmvattnet återstår 3525 kWh som överproduceras varje år och kan då 
säljas till elnätet. 

5.3.3 Fallstudie 3

Förutsättningar för fall 3: 10.000 kWh för uppvärmning, 4000 kWh hushållsel, 
4000 kWh varmvatten, solcellsanläggning på 7,5 kWp, solfångaranläggning på 
13,2 m2 och värmepump med värmefaktor 4.

Kostnad installationer: Solcellsanläggning 98.440 kronor, solfångare 32.340 
kronor och bergvärmepump 135.000 kronor. Totalt kostnad 265.780 kronor. 

Om en solcellsanläggning på 12 kWp anses för stor kan en anläggning på 7,5 
kWp istället användas. Om exempelvis villorna är lokaliserad i städers 
närområde där det inte finns ett överflöd av oanvänd markyta tror jag att 
individen skulle föredra en anläggning på 7,5 kWp. Denna anläggning skulle 
då generera cirka 5510 kWh, vilket efter hushållets konsumtioner resultera i att
omkring 1315 kWh varje år kommer behövas köpas för att kunna driva villan.

5.3.4 Fallstudie 4

Förutsättningar för fall 4: 10.000 kWh för uppvärmning, 4000 kWh hushållsel, 
4000 kWh varmvatten, solcellsanläggning på 7,5 kWp, solfångaranläggning på 
13,2 m2, värmepump med värmefaktor 4, FTX-system som reducerar 
värmekonsumtionen med 45 %. Samt utformas villan så att maximal passiv 
solvärme utnyttjas vilket minskar uppvärmningen med 1750 kWh/år.

Kostnad installationer: Solcellsanläggning 98.440 kronor, solfångare 32.340 
kronor, bergvärmepump 135.000 kronor och FTX-system 61.500 kronor. Totalt
kostnad 327.280 kronor.  

Med förutsättningar enligt ovanstående resulterar detta i att villan producera 
235 kWh/år som kan säljas till elnätet. Denna åtgärd skulle kunna vara att 
fördra om villan är placerad i stadsmiljö och individerna som äger villan vill 
uppnå ett helt självförsörjande hushåll. Den ger en något mindre årlig 
produktion jämfört med fallstudie 1 samtidigt som investeringskostnaden är 
nästintill densamma, men anläggningen är omkring 30 m² mindre än fallstudie 
1 vilket kan vara avgörande beroende på vart villan är placerad.  
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6 Slutsats
Figur 4.3.1 och 4.3.2 visar att investeringen för att minska energikonsumtionen
för uppvärmningsbehovet ytterligare, genom installation av FTX-system och 
passiv solvärme, inte får sådan stor inverkan på hela konstruktionens 
energiförbrukningen p.g.a. redan installerad värmepump. Något som istället 
skulle vara att föredra är att minska hushållselens effekt för att reducera 
fallstudiernas totala energianvändning. Detta kan åstadkommas m.h.a. 
exempelvis byte till energisnåla apparater och maskiner men detta är inget som 
undersöks i denna rapport. 

Med stöd av figur 4.3.3 och 4.3.4 kan man se att solkraft kombinerat med 
energieffektiviserande system kan minska villors energikonsumtion även om 
dessa är belägna i nordiskt klimat. Vid tillräckligt stora anläggningar kan 
hushållen t.o.m. bli mer än helt självförsörjande på elektrisk energi. Något som 
är att föredra är att anläggningen bör vara ansluten på elnätet för att kunna sälja
den energi som överproduceras under sommarmånaderna. Om inte detta är 
möjligt bör systemet utformas så att det finns någon form av lagringsteknik 
som kan magasinera den producerade energin som inte konsumerats av 
hushållet. Den lagrade energi kan då omvandlas till elektrisk energi för att 
driva en villa under vintermånaderna när solkraften inte producerar speciellt 
mycket. 

Det har även visat sig att enligt figur 4.3.3 och 4.3.4 blir investeringskostnaden 
nästan den samma mellan fallstudierna 1 och 4, medan fallstudie 1 produceras 
omkring 1740 kWh mer energi per år. Med förutsättningar enligt fallstudie 1 
kan alltså en investering på omkring 325.000 kronor göra villor mer än bara 
självförsörjande på energi, de kan även sälja cirka 1975 kWh till elmarknaden 
varje år. 
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7 Förslag till fortsatta studier
Nedan nämns några faktorer som skulle vara intressant att genomföra en 
djupare analys inom:
  

 Analysera kombinerade energikällor: sol-, vind- och vattenkraft.
 Djupare analys av miljöpåverkningar från respektive åtgärd.
 Möjligheten att lagra sommarsolen i batterier eller vätgas, likt zero sun 

projekt i Skellefteå, för att få till helt självständiga hus som inte 
behöver vara uppkopplad på elnätet. 

 Utföra beräkningar på hur effektivt olika passiva soltekniker kan bli om
dessa konstrueras för nordiskt klimat, exempelvis ventilerad trombe 
vägg där tilluften kommer från utsidan.

 Beräkna möjlig utvinning för en konstruktion som är uppbyggd som en 
kombination av solvägg och trombe vägg. Det vill säga, tjock isolering 
bakom termiska massan, förbättrar väggens u värde samtidigt som den 
bidrar till uppvärmning.

 Undersöka möjliga åtgärder för att minska hushållselen, exempelvis 
genom mer energieffektiva hushållsapparater. 
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Bilaga A: Globalstrålning Östersund
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Bilaga B: Beräkning genomsnittlig 
solinstrålning
Mätvärden för solinstrålningen tas från bilaga A.

Gavg , jan=∑
C40

C71

(C 40:C71)/32=6,2778kWh /m2

Gavg , feb=∑
D40

D71

(D 40:D71)/32=23,2912kWh/m2

Gavg ,mar=∑
E 40

E 71

(E 40:E 71)/32=66,2737kWh /m2

Gavg ,apr=∑
F40

F71

(F40: F71)/32=110,3253kWh /m2

Gavg ,maj=∑
G40

G71

(G40 :G71)/32=150,3609kWh /m2

Gavg , jun=∑
H 40

H 71

(H 40:H71)/32=159,565 kWh /m2

Gavg , jul=∑
I 40

I 71

(I 40: I 71)/32=154,5547kWh /m2

Gavg ,aug=∑
J 40

J 71

( J 40: J 71)/32=113,3925kWh/m2

Gavg ,sep=∑
K40

K71

(K 40:K71)/32=65,6359kWh/m2

Gavg ,okt=∑
L40

L71

(L40 :L71)/32=28,5933kWh /m2

Gavg ,nov=∑
M 40

M 71

(M 40 :M 71)/32=8,4675kWh /m2

Gavg ,dec=∑
N40

N71

(N40 :N 71)/32=2,9987kWh /m2

Gavg , tot=∑
jan

dec

Gavg , jan :Gavg ,dec=890,3756kWh /m2 /år
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Bilaga C: Beräkning korrigerad 
solinstrålning, solcell med lutning 60o

För att utföra beräkningar på Gkorr används ekvation 3.2.1 och 3.2.2.

α=180−60−90=30 o

Gkorr , jan=6,2778∗cos(30−6)=5,735kWh/m2

Gkorr , feb=23,2912∗cos(30−14)=22,3697kWh/m2

Gkorr ,mar=66,2737∗cos(30−25)=66,0215kWh/m2

Gkorr ,apr=110,3253∗cos (30−35)=109,9054kWh /m2

Gkorr ,maj=150,3609∗cos(30−45)=145,2374kWh/m2

Gkorr , jun=159,565∗cos(30−49)=150,8716kWh /m2

Gkorr , jul=154,5547∗cos(30−47)=147,8013kWh /m2

Gkorr ,aug=113,3925∗cos(30−40)=111,6698kWh /m2

Gkorr , sep=65,6359∗cos(30−29)=65,6259kWh/m2

Gkorr ,okt=29,2321∗cos (30−18)=28,5933kWh/m2

Gkorr ,nov=8,4675∗cos(30−8)=7,8509kWh /m2

Gkorr ,dec=2,9987∗cos(30−4)=2,6952kWh/m2

Gkorr , tot=∑
jan

dec

Gkorr , jan :Gkorr ,dec=864,377 kWh /m2/år
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Bilaga D: Beräkning korrigerad 
solinstrålning, solcell med lutning 43o

α=180−43−90=47o

Gkorr , jan=6,2778∗cos(47−6)=4,7379 kWh/m2

Gkorr , feb=23,2912∗cos(47−14)=19,5336kWh/m2

Gkorr ,mar=66,2737∗cos(47−25)=61,4479 kWh/m2

Gkorr ,apr=110,3253∗cos (47−35)=107,9144kWh /m2

Gkorr ,maj=150,3609∗cos(47−45)=150,2693kWh/m2

Gkorr , jun=159,565∗cos(47−49)=159,4677kWh /m2

Gkorr , jul=154,5547∗cos(47−47)=154,5547kWh/m2

Gkorr ,aug=113,3925∗cos(47−40)=112,5472kWh/m2

Gkorr , sep=65,6359∗cos (47−29)=62,4234kWh/m2

Gkorr ,okt=29,2321∗cos (47−18)=25,5669kWh/m2

Gkorr ,nov=8,4675∗cos(47−8)=6,5804 kWh/m2

Gkorr ,dec=2,9987∗cos (47−4)=2,1931kWh/m2

Gkorr , tot=∑
jan

dec

Gkorr , jan :Gkorr ,dec=867,2365kWh /m2 /år  
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Bilaga E: Beräkning utvinning 12 kWp 
solceller med 60o lutning
För att göra beräkningarna används ekv. 2.1.1.1 och 2.1.1.2.

Ppk=A∗eff nom=80∗0,15⇒ Ppk=12 kWp

P jan ,solcell=Gkorr , jan∗Ppk∗β=5,736∗12∗0,85=58,497 kWh

P feb , solcell=Gkorr , feb∗Ppk∗β=22,3697∗12∗0,85=228,1709kWh

Pmar , solcell=Gkorr ,mar∗Ppk∗β=66,0215∗12∗0,85=673,4193kWh

Papr , solcell=Gkorr ,apr∗Ppk∗β=109,9054∗12∗0,85=1121,0350kWh

Pmaj , solcell=Gkorr ,maj∗Ppk∗β=145,2374∗12∗0,85=1481,4214kWh

P jun , solcell=Gkorr , jun∗Ppk∗β=150,8716∗12∗0,85=1538,8903kWh

P jul , solcell=Gkorr , jul∗Ppk∗β=147,8013∗12∗0,85=1507,5732kWh

Paug , solcell=Gkorr ,aug∗Ppk∗β=111,6698∗12∗0,85=1139,0319kWh

P sep , solcell=Gkorr , sep∗Ppk∗β=65,6259∗12∗0,85=669,3841kWh

Pokt , solcell=Gkorr ,okt∗Ppk∗β=28,5933∗12∗0,85=291,6516kWh

Pnov , solcell=Gkorr ,nov∗Ppk∗β=7,8509∗12∗0,85=80,0791kWh

Pdec , solcell=Gkorr ,dec∗Ppk∗β=2,6952∗12∗0,85=27,4910kWh

Pår , solcell=∑
jan

dec

P jan , solcell :Pdec , solcell=8816,6454kWh /år
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Bilaga F: Beräkning utvinning 7,5 kWp 
solceller med 60o lutning

P jan , solcell=Gkorr , jan∗Ppk∗β=5,735∗7,5∗0,85=36,5606kWh

P feb , solcell=Gkorr , feb∗Ppk∗β=22,3697∗7,5∗0,85=142,6068kWh

Pmar , solcell=Gkorr ,mar∗Ppk∗β=66,0215∗7,5∗0,85=420,8870kWh

Papr ,solcell=Gkorr ,apr∗Ppk∗β=109,9054∗7,5∗0,85=700,6469kWh

Pmaj , solcell=Gkorr ,maj∗Ppk∗β=145,2374∗7,5∗0,85=925,8884kWh

P jun ,solcell=Gkorr , jun∗Ppk∗β=150,8716∗7,5∗0,85=961,8064kWh

P jul , solcell=Gkorr , jul∗Ppk∗β=147,8013∗7,5∗0,85=942,2332kWh

Paug , solcell=Gkorr ,aug∗Ppk∗β=111,6698∗7,5∗0,85=711,8949kWh

P sep , solcell=Gkorr , sep∗Ppk∗β=65,6259∗7,5∗0,85=418,3651kWh

Pokt , solcell=Gkorr ,okt∗Ppk∗β=28,5933∗7,5∗0,85=182,2822kWh

Pnov , solcell=Gkorr ,nov∗Ppk∗β=7,8509∗7,5∗0,85=50,0494kWh

Pdec , solcell=Gkorr ,dec∗Ppk∗β=2,6952∗7,5∗0,85=17,1819kWh

Pår , solcell=∑
jan

dec

P jan , solcell :Pdec , solcell=5510,4033kWh /år
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Bilaga G: Beräkning utvinning solfångare 
med 60o lutning
P jan , solfångare=G∗A∗η=5,735∗13,2∗0,4=30,2808kWh

P feb , solfångare=G∗A∗η=22,3697∗13,2∗0,4=118,1120kWh

Pmar , solfångare=G∗A∗η=66,0215∗13,2∗0,4=347,5935kWh

Papr ,solfångare=G∗A∗η=109,9054∗13,2∗0,4=580,3005kWh

Pmaj , solfångare=G∗A∗η=145,2374∗13,2∗0,4=766,8534kWh

P jun ,solfångare=G∗A∗η=150,8716∗13,2∗0,4=796,6020kWh

P jul , solfångare=G∗A∗η=147,8013∗13,2∗0,4=780,3908kWh

Paug , solfångare=G∗A∗η=111,6698∗13,2∗0,4=589,6165kWh

P sep , solfångare=G∗A∗η=65,6259∗13,2∗0,4=346,5047kWh

Pokt , solfångare=G∗A∗η=28,5933∗13,2∗0,4=150,9726kWh

Pnov , solfångare=G∗A∗η=7,8509∗13,2∗0,4=41,4527 kWh

Pdec , solfångare=G∗A∗η=2,6952∗13,2∗0,4=14,2306kWh

Pår , solfångare=∑
jan

dec

P jan ,solfångare : Pdec , solfångare=4563,9105kWh /år
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Bilaga H: Beräkning av fallstudie 1
Uppvärmning = 10000 kWh, p.g.a. värmepump krävs det 2500 kWh elektrisk 
energi.
Hushållsel = 4000 kWh elektrisk energi.
Varmvattenanvändning = 4000 kWh
Solcellerna producerar 8800 kWh
Solfångarna producerar hela varmvattenbehovet 7 av 12 månader vilket ger en 
energibesparing på cirka 2330 kWh. Efter avdrag från det som produceras de 
övriga månaderna kvarstår ett energibehov på 1300 kWh. Mha en värmepump 
krävs det 325 kWh elektrisk energi för att tillfredsställa varmvattenbehovet. 

Driftskedets energibalansberäkning
Energi solcell - uppvärmning - hushållsel - kvarvarande varmvattenbehov = 
resterande energi
8800 - 2500 - 4000 - 325 = 1975 kWh.

Kostnad installationer
Solcellsanläggning = 15000 * 12 * 1,25 * 0,7 = 157.500 kronor, 
Solfångare = 3500 * 13,2 * 0,7 = 32.340 kronor
Bergvärmepump = 135.000 kronor. 
Totalt kostnad 324.740 kronor.
 

52



Bilaga I: Beräkning av fallstudie 2
Uppvärmning = 10000 kWh, p.g.a. FTX-systemet, passiva solvärmen och 
värmepump krävs det 950 kWh elektrisk energi för att klara 
uppvärmningsbehovet.
Hushållsel = 4000 kWh elektrisk energi.
Varmvattenanvändning = 4000 kWh - det solfångarna producerar.
Solcellerna producerar 8800 kWh
Solfångarna producerar hela varmvattenbehovet 7 av 12 månader vilket ger en 
energibesparing på cirka 2330 kWh. Efter avdrag från det som produceras de 
övriga månaderna kvarstår en energibehov på 1300 kWh. Mha en värmepump 
krävs det 325 kWh elektrisk energi för att tillfredsställa varmvattenbehovet. 

Driftskedets energibalansberäkning
Energi solcell - uppvärmning - hushållsel - kvarvarande varmvattenbehov = 
resterande energi
8800 - 950 - 4000 - 325 = 3525 kWh

Kostnad installationer
Solcellsanläggning = 15000 * 12 * 1,25 * 0,7 = 157.500 kronor 
Solfångare = 3500 * 13,2 * 0,7 = 32.340 kronor
Bergvärmepump 135.000 kronor 
FTX-system 61.500 kronor
Totalt kostnad 386.340  kronor.
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Bilaga J: Beräkning av fallstudie 3
Uppvärmning = 10000 kWh, p.g.a. värmepump krävs det 2500 kWh elektrisk 
energi.
Hushållsel = 4000 kWh elektrisk energi.
Varmvattenanvändning = 4000 kWh
Solcellerna producerar 5510 kWh
Solfångarna producerar hela varmvattenbehovet 7 av 12 månader vilket ger en 
energibesparing på cirka 2330 kWh. Efter avdrag från det som produceras de 
övriga månaderna kvarstår en energibehov på 1300 kWh. Mha en värmepump 
krävs det 325 kWh elektrisk energi för att tillfredsställa varmvattenbehovet. 

Driftskedets energibalansberäkning
Energi solcell - uppvärmning - hushållsel - kvarvarande varmvattenbehov = 
resterande energi
5510 - 2500 - 4000 - 325 = -1315 kWh 

Kostnad installationer
Solcellsanläggning = 15000 * 7,5 * 1,25 * 0,7 = 98.440 kronor 
Solfångare = 3500 * 13,2 * 0,7 = 32.340 kronor
Bergvärmepump 135.000 kronor 
Totalt kostnad 265.780  kronor.
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Bilaga K: Beräkning av fallstudie 4
Uppvärmning = 10000 kWh, p.g.a. FTX-systemet, passiva solvärmen och 
värmepump krävs det 950 kWh elektrisk energi för att klara 
uppvärmningsbehovet.
Hushållsel = 4000 kWh elektrisk energi.
Varmvattenanvändning = 4000 kWh - det solfångarna producerar.
Solcellerna producerar 5510 kWh
Solfångarna producerar hela varmvattenbehovet 7 av 12 månader vilket ger en 
energibesparing på cirka 2330 kWh. Efter avdrag från det som produceras de 
övriga månaderna kvarstår en energibehov på 1300 kWh. Mha en värmepump 
krävs det 325 kWh elektrisk energi för att tillfredsställa varmvattenbehovet. 

Driftskedets energibalansberäkning
Energi solcell - uppvärmning - hushållsel - kvarvarande varmvattenbehov = 
resterande energi
5510 - 950 - 4000 - 325 = 235 kWh

Kostnad installationer
Solcellsanläggning = 15000 * 7,5 * 1,25 * 0,7 = 98.440 kronor 
Solfångare = 3500 * 13,2 * 0,7 = 32.340 kronor
Bergvärmepump 135.000 kronor 
FTX-system 61.500 kronor
Totalt kostnad 327.280  kronor.
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