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Sammanfattning 
Energi kan varken skapas eller förstöras men däremot omvandlas i olika 

former. Byggnader står för 40 procent av den globala 

energianvändningen. Till år 2020 har regeringen satt som mål att 

energieffektiviteten ska ha ökats med 20 procent i Sverige. Genom att 

bygga energieffektiva bostäder bidrar man till ett hållbart byggande och 

detta ur ett såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.  

För att besvara forskningsfrågorna har en stor mängd information sökts 

i böcker, webbaserade källor samt genom mailkontakt med sakkunniga 

personer.  Studien bygger till största delen på en positivistisk forskning, 

men med inslag av hermeneutisk tolkning. Vid nybyggnation görs 

energiberäkningar som visar att huset klarar de krav som BBR ställer. 

Lågenergihus är samlingsnamnet för de byggnader som klarar dessa 

krav. För att ett hus ska klassificeras som ett passiv- eller minienergihus 

skall FEBYs kravspecifikationer uppnås. Genom beräkning av 

värmeförlusttalet konstaterades att de två husen i studien inte klarade 

dessa krav. Syftet med studien är att få ökade kunskaper i byggnaders 

energibalans. Rapporten bygger på en kostnadsjämförelse mellan de två 

husens olika uppvärmningsalternativ, fjärrvärme resp. luft/vatten-

värmepump. Detta med hänsyn till energikostnader och 

investeringskostnader. Genom normalårs- och klimatkorrigering av 

husen kunde de jämföras på ett rättvist sätt. Resultatet visar att 

energianvändningen är något lägre i huset med luft/vatten- 

värmepump. När energikostnader och investeringskostnader vägs 

samman, ges ett tydligt bevis att fjärrvärme är mer ekonomiskt lönsam. 
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Abstract 
Energy can not be created or destroyed, but converted into different 

forms. Buildings account for 40 % of global energy use. By 2020, the 

government has set a target of energy efficiency have been increased by 

20 % in Sweden. By building energy efficient homes will contribute to 

sustainable construction and this from a both environmental and 

economic perspective. 

To answer the research questions have a large amount of information 

sought in books, web-based resources and through e-mail contact with 

experts. The study is based largely on a positivist research, but with 

elements of hermeneutic interpretation. With new construction energy 

calculations shall be undertaken in order to show that the house meets 

the requirements of BBR. “Low energy house” is the collective name for 

the buildings that meet these requirements. For a house to be classified 

as a passive or “Low energy house” FEBYs specifications are achieved. 

The calculation of heat loss factor was found that the two houses in the 

study did not pass these requirements. The study aims at understanding 

the energy performance of buildings. The report is based on a cost 

comparison between the two houses of different heating system, district 

heating and air / water- heat pump. This is with regard to energy costs 

and investment costs. In a normal year and climatic correction of the 

houses could be compared in a fair way. The result shows that energy 

consumption is slightly lower in the house with heat pump as already 

mentioned. As energy costs and investment costs are added together it 

clearly demonstrate that district heating is more economical viable. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts på Mittuniversitet i Östersund. Arbetet 

genomfördes under vårterminen 2013 och omfattar 15 högskolepoäng. 

Fotografier och bilder är tagna av författaren där inte annat anges. 

Jag vill rikta ett stort tack till Can Savran på Grön Form Arkitektur & 

Miljö AB i Åre som hjälpt mig med material till denna rapport. 

Materialet har innefattat tillgång till att besöka lågenergihusen på 

Frösön och Duved, ritningar, elräkningar samt energibalansberäkningar. 

Dessutom ett stort tack till Morgan Nielsen på Jämtkraft som hjälpt och 

väglett mig igenom arbetet. Slutligen vill jag tacka Östersunds VVS-

konsult som hjälpt mig att tolka energiberäkningar. 
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Terminologi 
Atemp:  Är den totala golvytan i 

temperaturreglerade utrymmen som 

begränsas av klimatskärmens insida och är 

avsedd att värmas till mer än 10°C [ 1]. 

 

Ackumulatortank: Är en tank där varmvatten bereds vi en 

eller flera värmeslingor [2, sid.14]. 

 

BBR:  Boverkets Byggregler. Föreskrifter utgivna 

av Boverket. 

 

Energianvändning:               Den energi som behöver levereras under ett 

år till en byggnad för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi [3]. 

 

FEBY:  Forum för energieffektivt byggande, en 

organisation i Sverige som certifierar 

passivhus enligt sina normer och krav. 

 

Klimatskal:  Klimatskalet är det som omsluter huset, som 

väggar tak och golv. 

 

Köldbrygga:  Är en försvagning i värmeisoleringen, där 

konstruktionen genombryter isoleringen 

och har betydligt högre 

värmeledningsförmåga än 

isoleringsmaterialet [4].  

 

Sveby:  Står för ”Standardisera och verifiera 

energiprestanda i byggnader”. Sveby är ett 

branschöverskridande program som tar 

fram hjälpmedel för överenskommelser om 

energianvändning.[5] 
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Specifik energianvändning:  Byggnadens energianvändning fördelat på 

Atemp, uttryckt i kWh/m2 och år [3]. 

 

Transmission:  Är värmeflödet genom material. 

 

U-värde:  Värmegenomgångskoefficient.  

Beskriver hur god isolering en byggnadsdel 

har [6, sid.13]. 

 

Verkningsgrad: Är förhållandet mellan andelen tillförd och 

nyttiggjord energi i t ex en värmepump [2, 

sid.113]. 

 

Värmeväxlare:   Är en teknisk lösning för att överföra 

värmeenergi från ett medium till ett annat 

[7].    

  

 

 

Beteckningar 
A  Area  

U  Värmeövergångskoefficient  

P  Effektbehov  

E  Energianvändning  

Etotal Total Tillförd energi  

Edr, el Tillförd energi från köpt el  

Qt Transmissionsförluster inkl. köldbryggor 

Qv  Ventilationsförluster 

Ql Luftläckageförluster 

Etvv Uppvärmning tappvarmvatten  

Ψ  Köldbryggor 

Etillskott Energitillskott från människor och apparater 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Energi kan varken skapas eller förstöras men däremot omvandlas från 

en energiform till en annan. I dagens samhälle står byggnader för 40 

procent av den globala efterfrågan på energi [8]. Regeringen har slagit 

fast att till år 2020 ska Sverige öka energieffektiviteten med 20 procent 

[9]. Uppförande av energieffektiva bostäder bidrar till ett hållbart 

byggande såväl ur ett ekologiskt som ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Då investeringskostnader och energiförbrukning varierar beroende på 

vilket uppvärmningssystem bostaden har, varierar även den 

ekonomiska lönsamheten stort.  Det finns flera faktorer som påverkar 

energianvändningen i en bostad. Detta kan bero på konstruktion, 

brukarnas vanor, uppvärmningssystem och klimat. 

Grön Form Arkitektur & Miljö har uppfört två stycken identiskt 

projekterade lågenergihus i Duved och på Frösön.  

Fallstudieorganisation 

Studien har gjorts på två identiska hus uppförda av Grön Form Projekt 

AB. Den externa handledaren under studien har varit arkitekten Can 

Savran. För att ta del av ritningar samt energiberäkningar till husen får 

läsaren kontakta Can Savran, Grön Form. 

 

Kontaktuppgifter: 

Can Savran, Grön Form Arkitektur & Miljö AB 

E-post: can.savran@gronform.nu  

Tel: 0647-139 52 
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att få ökade kunskaper inom byggnaders 

energibalans. Detta genom att studera energianvändningen i två 

identiskt projekterade hus. Utifrån energiförbrukningen ska husens 

uppvärmningssystem, fjärrvärme resp. luft/vatten-värmepump, 

jämföras vilket som är mest ekonomisk lönsamt med hänsyn till 

energiförbrukning och investeringskostnader. Värmeförlusttalet för ett 

av husen kommer att beräknas, för att bestämma om huset uppnår de 

krav som ställs för passivhus alternativt minienergihus.  

1.3 Forskningsfrågor 

Vilket uppvärmningssystem av fjärrvärme och luft/vatten-värme är 

mest ekonomiskt lönsamt? 

Uppnår husen de aktuella kraven för passivhus alternativ 

minienergihus? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att jämföra de två husen som är placerade i 

Duved och på Frösön. El- och fjärrvärmepriser har avgränsats till 

Jämtkrafts priser i Östersundområdet.  
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2 Metod 
 

2.1 Angreppssätt 

Litterära studier har varit grunden för detta arbete. För att kunna 

besvara forskningsfrågan har det krävts att litterära data insamlats och 

analyserats. För att få förståelse av byggnaders energibalans, energikrav 

och uppvärmningssystem är material till teorikapitlet av stor vikt. 

 

Efter den litterära studien, som varit till grund för resultatet, har husens 

energiförbrukning analyserats och tolkats. Detta har gjorts utifrån el- 

och fjärrvärmeräkningar samt genom kontakt med Jämtkraft. 

 

Författaren har sammanställt de båda husens årliga energiförbrukning 

för att sedan jämfört dem mot varandra. För detta krävdes 

energiberäkningar, normalårskorrigerad energiförbrukning och att en 

kostnadskalkyl utfördes. De beräkningar och tolkningar som har gjorts 

kan visa den tänkbara energianvändningen utifrån olika förutsättningar. 

Då den ekonomiska lönsamheten beräknades, användes kostnader från 

den litterära studien samt via mailkontakt med Jämtkraft. 

2.1.1 Forskning 

Studien bygger till största delen på en positivistisk forskning men med 

inslag på hermeneutisk forskning. Den aktuella energiförbrukningen, 

med fastighetsel och uppvärmning är uppskattad och antagen genom 

kommunikation med sakkunnig person. Kommunikation har skett med 

Morgan Nielsen på Jämtkraft genom mailkontakt samt genom ett 

personligt besök. Detta kan ses som en hermeneutisk tolkning, då en del 

antaganden och uppskattningar har gjorts. Samtliga krav och 

energiberäkningar kan ses som en positivistisk forskning då det bara 

finns en sanning.[10, sid.14] 
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2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns olika alternativ att välja när data ska samlas in beroende på 

hur det skall presenteras. Metoden kan antingen ses som kvantitativ 

eller kvalitativ. Kvalitativa metoden innebär att data från intervjuer och 

observationer insamlas och analyseras. Den kvantitativa metoden 

bygger på att mycket data, oftast med siffror och värden, och utifrån 

detta kan slutsatser dras.[11, sid.30]. Denna studie bygger både på en 

kvalitativ och kvantitativ metod, men till största delen på en kvantitativ 

datainsamling. Datainsamlingen har skett genom tolkningar och 

antaganden, men även utifrån tydliga mätbara värden. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

2.2.1 Fallstudie 

En fallstudie har genomförts på de två husen i jämförelsen. Detta har 

gjorts med observationer där författaren har studerat de båda husen på 

plats. 

 

2.2.2 Litteraturstudie 

Litterära studier har gjorts för att ligga till grund för resultatet. För att få 

förståelse av energikrav, uppvärmningssystem och byggnaders 

energibalansberäkningar har fakta insamlas.  

Handlingarna har bestått av webbaserade sidor, rapporter och böcker. 

Sökord som används på ”Google” är bland annat; ”energibalans”, 

”energiberäkningar”, ”energianvändning”, ”fjärrvärme”, ”ftx-system”, 

”solpaneler”, ”luftvärme”.  

Material har sedan utsorteras efter relevans. Relevansen har bestämts 

utefter studiens forskningsfråga. 
 

Webbaserade sidor: Energimyndigheten, Rockwool, Jämtkraft, Bygga 

hus 

Rapporter har används i den litterära studien. Dessa är: ”Lågenergihus- 

En studie av olika koncept/begrepp”, "Handbok för energihushållning 

enligt Boverkets byggregler”, ”Kravspecifikation för passivhus i Sverige 

- Energieffektiva bostäder”, ” Värmebehovsberäkning…” 
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2.2.3 Datainsamling 

För att jämföra de två husen i studien har el- och fjärrvärmeräkningar 

från Jämtkraft studerats och analyserats. Detta har gjorts genom tillgång 

till ”Mina sidor” för de båda husen, på Jämtkrafts hemsida. Morgan 

Nielsen på Jämtkraft har även uppgett el- och fjärrvärmepriser samt 

installationskostnader av fjärrvärme via mailkontakt.  Prisuppgifter för 

installation av en luftvärmepump bygger på webbaserad data. 

Uppgifter om orternas medeltemperatur och 

normalårsmedeltemperatur insamlades via mailkontakt med SMHI. 

Ritningar och energibalansberäkningar mottogs av Grön Form AB som 

uppfört husen. 

2.3 Forskningskvalitet 

2.3.1 Validitet 

Validitet är kopplingen mellan det objekt som vill undersökas och vad 

som faktiskt mäts. Att tillämpa triangulering kan öka validiteten i en 

studie. Detta innebär att samma objekt studeras med olika metoder.[11, 

sid.42]. Detta omfattas i denna studie genom att den väntande 

energiförbrukningen i ett av husen jämfördes och verifierades med den 

projekterade energibalansberäkningen. 

2.3.2 Reliabilitet 

För att åstadkomma bra reliabilitet krävs det att man är noggrann i 

datainsamlingen och analysen. Genom att redovisa på ett tydligt sätt 

hur man arbetat kan läsaren göra en egen bedömning av hur författaren 

har arbetat.  Att låta en observatör granska datainsamlingen och 

analysen är ett sätt att hitta svagheter i arbetet som kan stärkas upp.[11, 

sid.41,42]. Författaren har haft kontinuerlig kontakt med sakkunniga 

inom området som hjälpt författaren att tolka datainsamlingen rätt, 

bekräftat uppgifter och därmed undvikit feltolkningar av data. Morgan 

Nielsen på Jämtkraft, Can Savran på Grön Form samt Östersunds VVS-

konsult har hjälpt till att säkra reliabiliteten i studien. 

2.3.3 Generalisering 

Då studien bygger endast på två hus med två olika 

uppvärmningssystem kan inte de kvantitativa resultaten förutsättas 

gälla andra objekt.  Alla hus har olika förutsättningar i form av klimat, 

konstruktion och tekniska lösningar. Slutsatsen om vilket 

uppvärmningssystem som är mest ekonomiskt lönsamt anses 

generaliserbar. 
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2.4 Beräkningar 

Då de två husen är placerade på två olika orter, kan 

uppvärmningssystemen inte jämföras på ett rättvist sätt utan att 

klimatkorrigeras. Klimatkorrigeringen innebär att ett av husens 

värmeenergi korrigeras till en annans orts klimat. Då tillgång till 

graddagar endast funnits på en av orterna bestämdes att 

klimatkorrigeringen skulle beräknas med hjälp av 

årsmedeltemperaturen och normalårstemperaturen. Detta gjordes med 

hjälp av en förenklad beräkning av antalet gradtimmar. Sedan gjordes 

en överslagsberäkning av husens energibalans genom att simulera att 

någon bodde i husen. Detta gjordes med antagna värden för 

tappvarmvatten och tillskottvärme. Energianvändningen i huset i 

Duved jämfördes sedan med projekterad energiberäkning för att 

verifiera denna överslagsberäkning av energibalansen. För att beräkna 

byggnadernas värmeförluster, ventilationsförluster och 

luftläckageförluster användes data från den projekterade 

energiberäkningen. För att beräkna den ekonomiska lönsamheten 

användes annuitetsmetoden. Med denna metod beräknades en 

årskostnad på investeringskostnaden. Beräkningarna finns att tillgå i 

bilagor. 
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3 Teori  
Grunden för den teoretiska studien till denna rapport har hämtats från 

litteraturstudier. Teorin fungerar som en introduktion som anses 

nödvändig för läsarens förståelse. Här förklaras kortfattat begreppet 

lågenergihus, vilka energikrav som gäller, olika typer av 

uppvärmningsalternativ samt energiberäkningar. 

3.1 Boverkets energikrav vid nybyggnation 

Vid nybyggnation skall energiberäkning genomföras för att säkerställa 

de krav som ställs i Boverkets byggregler, BBR, kapitel 9 

Energihushållning. Byggnaden skall uppfylla krav om högsta tillåtna 

specifika energianvändning samt högsta tillåtna genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient. Dessa krav kommer att presenteras 

nedan. 

3.1.1 Specifik energianvändning 

Byggnaders specifika energianvändning är den totala 

energianvändningen fördelat på byggnadens uppvärmda golvarea, 

Atemp. BBR: s krav på den totala specifika energianvändningen varierar 

beroende på vilken typ av byggnad det är, om byggnaden har elvärme- 

samt beroende på vilket län byggnaden ligger i.[6, sid.13]  

                          
                      

     
 

3.1.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

BBR ställer krav på högsta genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um. Den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten är beroende på hur väl isolerad 

byggnadsdelarna är som omsluter klimatskalet. Mer andel isolering 

genererar ett lägre Um-värde.[6, sid.15] 
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3.1.3 Klimatzoner 

Klimatzon I: Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands 

län.         

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, 

Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.[12] 

 

 

 
Figur 1: Klimatzonindelning [12]. 
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3.1.4 Kravspecifikation bostäder 

Tabell 1: Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme [13].  

 

Tabell 2: Bostäder med elvärme [13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                       

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning [kWh/m2 

år] 

130 110 90 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2 K] 

0,4 0,4 0,4 

Klimatzon I II III 

Specifik 

energianvändning 

[kWh/m2 år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt 

för uppvärmning 

[kW] 

5,5 5,0 4,5 

Eleffekttillägg då 

Atemp > 130 m2 

0,035 × 

(Atemp - 130) 

0,030 × (Atemp 

- 130) 

0,025 × (Atemp 

- 130) 

 

Um 

[W/m2K]  
 

0,4 0,4 0,4 
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3.2 Lågenergihus 

Lågenergihus är samlingsnamnet på byggnader som använder mindre 

energi än vad BBR kräver [14, sid.8]. Nedan följer en kort förklaring av 

passivhus och minienergihus. Detta ligger som grund för att bestämma 

om husen i studien klarar kraven för ett passivhus eller ett 

minienergihus. 

3.2.1 Passivhus   

Ett passivhus är kraftigt isolerat med små värmeförluster och låga U-

värden. Passivhus behöver oftast inget konventionellt värmesystem som 

radiatorer, då internvärme från apparater och människor skall täcka 

värmebehovet. Överskottsvärme återvinns från apparater och från 

människor via en värmeväxlare ifrån - tilluften. Överskottsvärme 

värmer upp den inkommande luften som håller en lägre temperatur än 

överskottsvärmen. Passivhus är ofta utrustade med FTX - system. Då 

utomhustemperaturen är låg kan det behövas ett extra tillskott värme 

via ett batteri som finns i värmeväxlaren. Värmeväxlaren kan även 

fungera kylande under sommarhalvåret. Passivhus kräver ofta skärmtak 

över fönstren för att undvika solinstrålning på sommaren som medför 

höga inomhustemperaturer. Skärmtaken ska dock inte sticka ut längre 

än att man kan tillgodogöra sig solvärmen på vintern, när solen står 

lågt.[15] 

 

 

Figur 2: Passivhus illustration [16]. 
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Krav på maximalt värmeförlusttal, VFTDUT  

Ort Max VFTDVUT för 

bostäder >400 m2 

Östersund/Frösön 19 W/m2 

Tabell 3: Värmeförlusttal- passivhus [17]. Se bilaga 1 för flera orter. 

 

Rekommenderat krav på specifik energianvändning 

Klimatzon 1 

Max icke eluppvärmd bostad  

[kWh/m
2 
Atemp per år] 

63 

Max eluppvärmda bostäder 

[kWh/m
2
 Atemp per år] 

31 

Tabell 4: Rekommenderat energikrav för bostäder >400 m2 med 

renodlade system för värme och varmvatten [17].   

 

Krav fönster 

Högsta genomsnittliga Um - 

värde för fönster 

≤0,8 

Tabell 5: Krav på högsta Um-värde för fönster [17]. 
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3.2.2 Minienergihus 

Ett Minienergihus bygger på samma princip som passivhus, men 

kraven är inte lika höga. Det krävs konventionellt luftvärmesystem eller 

ett konventionellt värmesystem då värmen inte räcker till att värma upp 

med hjälp av endast tillskottsvärme. [14, sid.3] 

Krav på maximalt värmeförlusttal, VFTDUT 

Ort Max VFTDVUT för 

bostäder >400 m2 

Östersund/Frösön 24 W/m
2
 

Tabell 6: Värmeförlusttal för minienergihus [17]. 

 

Rekommenderat krav på specifik energianvändning 

Klimatzon 1 

Max icke eluppvärmd bostad  

[kWh/m2 Atemp per år] 

83 

Max eluppvärmda bostäder 

[kWh/m2 Atemp per år] 

39 

Tabell 7: Rekommenderat energikrav för bostäder >400 m
2
 med renodlade 

system för värme och varmvatten [17].   

Krav fönster 

Högsta genomsnittliga Um - 

värde för fönster 

≤0,9 

Tabell 8: Krav på högsta Um-värde för fönster [17]. 
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3.3 Uppvärmning  

3.3.1 Fjärrvärme 

Huset i Duved värms av fjärrvärme. Här nedan kommer en förklaring 

hur denna typ av uppvärmning fungerar. 

Funktion  

Ett fjärrvärmesystem kan beskrivas som en sluten krets där en stor 

värmepanna värmer vattnet till ett stort antal hus [2, sid. 96]. Värmen 

produceras i ett centralt värmeverk eller en central 

kraftvärmeanläggning som sedan transporterar värmen till bostaden via 

nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värme och distribuera den 

behöver varje enskilt hus en egen värmeväxlare samt ett vattenburet 

värmesystem.[18]. Två anslutningsrör leder vatten till och från huset. Ett 

rör har med sig uppvärmt vatten från kraftvärmeverket eller 

värmeverket, det andra röret leder tillbaka avkylt vattnet så att det kan 

bli uppvärmt på nytt och pumpas ut i fjärrvärmesystemet. Fjärrvärme är 

på detta sätt ett eget kretslopp.[19] 

 

 

Figur 3: Fjärrvärmenät [18]. 

 

Anslutning/kostnad 

Det krävs ett stort antal abonnenter inom en begränsad yta för att 

energibolagen ska investera i fjärrvärmekrets [2, sid. 96]. Kostnaden att 

ansluta huset till fjärrvärmenätet kan variera kraftigt beroende på var i 

landet man bor, även priset på värmen kan skilja. Denna prisskillnad 

beror på de lokala förutsättningarna, vilket bränsle fjärrvärmebolagen 

använder och vilken kundtäthet bolagen har. Eftersom priset för både el 
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och fjärrvärme består av många olika komponenter kan det vara 

komplicerat att jämföra de båda alternativen.[18] 

Fördelar och nackdelar 

Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning av hus, det är enkelt och 

underhållsfritt. Fjärrvärmecentralen behöver dock el för att ta emot 

värme, vilket kan ställa till med problem vid strömavbrott.[18] 
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3.3.2 Luftvärme (luft/vatten) 

Huset i Frösön är utrustat med en luft/vatten - värmepump. Här nedan 

kommer en förklaring av detta uppvärmningssystem. 

Funktion 

Luftvärmepumpen suger in uteluften och tar tillvara på dess energi. I 

värmepumpen finns en kompressor som komprimerar ett köldmedium 

och höjer därmed temperaturen. En kondensor avger värmen till vattnet 

som sedan leds ut till tappvarmvatten och radiatorer.[20] 

 

Figur 4: Luftvärme [21]. 

Kostnad 

Kostnaden för att investera i en luft/vatten- värmepump med en 

inomhusmodul inklusive installation är cirka 100 000 kronor, beroende 

på husets storlek [20]. 

Eftersom värmepumpen hämtar värmen ur utomhusluften varierar 

verkningsgraden med utomhustemperaturen.  Värmefaktorn är lägre 

när det är kallt ute och genererar därmed mindre energi. Då 

temperaturen blir för låg kan värmepumpen stanna.[21]. I 

värmepumpen finns en elpatron som övertar uppvärmningen då 

temperaturen är för låg [20]. 

Buller 

I luftvärmepumpens utomhusmodul finns en fläkt som kan ge upphov 

till störande ljud. Om ljudet upplevs som störande beror det på 

ljudstyrkan och på ljudets karaktär, men även på lokala 

förhållanden.[21] 
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3.3.3 FTX-system 

Båda husen är utrustade med FTX-system med 81 % värmeåtervinning. 

 

Funktion 

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning benämns FTX-

system. F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. I ett FTX-

system går till- och frånluften med hjälp av fläktar i skilda kanaler som 

ventilerar huset. Tilluften går till sovrum och vardagsrum medan 

frånluften tas från badrum, kök och tvättstuga. Den använda och 

uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där 

den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. 

Energibesparingen kan bli 50 – 80 % jämfört med om värmen inte 

återvinns. Både till- och frånluften filtreras vilket gör att inomhusluften 

blir renare från partiklar och smuts. En förutsättning för att FTX 

systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt. Med behovsstyrning 

kan flödet regleras till den aktuella syreförbrukningen. Därmed används 

inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation.[22] 

 

3.3.4 Solfångare 

Båda husen är utrustade med solfångare på taket. Enligt de projekterade 

energiberäkningarna ska solvärmepanelerna minska energibehovet med 

cirka 23 kWh/m2. Då det inte har funnits tappvarmvattenförbrukning i 

något av husen tas inte solfångarna i beaktning gällande den aktuella 

energiförbrukningen. 

Solvärmeanläggningen omvandlar solens instrålning till värme genom 

att vatten i solfångaren värms upp och vanligen lagras i en s.k. 

ackumulatortank. I södra Sverige täcker anläggningen merparten av 

värme- och varmvattenbehovet i 4-6 månader om året. En bra solfångare 

klarar av att tillverka varmvatten även en mulen dag och täcker upp till 

hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Detta kräver 4-6 m² 

solfångare och en varmvattenberedare med en volym på ca 300 liter. 

Solfångare kan även fungera som uppvärmning till det vattenburna 

systemet. I detta fall krävs det en solfångaryta på 8-12 m² och en 

ackumulatortank på 500-750 liter. Det sistnämnda alternativet kallas för 

kombisystem och kan minska behovet av köpt energi med 5000 

kWh/år.[23] 
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3.4 Byggnaders energibalans 

För att balansera energiförlusterna i en byggnad krävs normalt tillskott 

av energi. En byggnads energianvändning är den energi som levereras 

för normalt brukande under ett normalår och som täcker behoven för 

bland annat uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens 

fastighetsel.[24, sid.182] 

 

I energibalansekvationen varierar energiförlusttermer och 

energitillskottstermer varierar beroende på installationernas tekniska 

utförande samt de boendes levnadsvanor.[24, sid.182] 

Etotal Et Ev El Etvv Edr,el-Eåterv-Esol-Etillskott  [Ekv. 1] 

 

där 

 

Etotal= Byggnadens totala energianvändning 

Et= Transmissionsförluster  

Ev= Ventilationsförluster  

El= Luftläckageförluster 

Etvv= Tappvarmvatten  

Edr, el= Fastighetsel  

 

Eåterv= Värmeåtervinning från exempelvis solfångare 

Esol= Solinstrålning  

Etillskott= Värmetillskott från apparater, människor och tappvarmvatten  
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Figur 4: Husets energibalans [25].  

 

3.4.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlust är den värme som försvinner ut genom 

klimatskärmens olika byggnadsdelar och köldbryggor. Med 

transmissionsförluster avses den värmetransport som i kallt klimat sker 

genom byggnadens klimatskal då det är varmare inne än ute. 

Värmetransportens storlek är beroende på temperaturen inomhus 

respektive utomhus, samt husets värmeisolering. Då klimatskalet har en 

låg värmegenomgångskoefficient begränsas transmissionsförlusterna. 

Förutsättningen för ett energieffektivt hus är uteslutande beroende av 

låga transmissionsförluster.[26, sid.49] 

3.4.2 Ventilationsförluster 

För att skapa ett komfortabel och hälsosam inomhusklimat behövs det 

någon form av ventilation. Genom ventilationen sker det värmeförluster 

som motsvarar den uteluft som kommer i och som sedan ventileras ut. 

För bostäder ska luftomsättningen inte understiga 0,35 l/s.[26, sid.50] 

3.4.3 Luftläckageförluster 

I alla byggnader förekommer någon form av okontrollerad luftläckning. 

Luftläckning innebär att en stor mängd uteluft måste värmas till 

rumstemperatur.[26, sid.54]. Luftläckaget kan bestämmas vid ett 

provtryck inne i huset på 50 Pa [27].  
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3.4.4 Värmebehov för tappvarmvatten 

Behovet av varmvatten är beroende av brukarens vanor och beteenden. 

Varmvatten kan antingen värmas med el eller annan energikälla. Vid 

eluppvärmt vatten används vanligen en ackumulator för att värma och 

lagra varmvattnet. Ackumulatortank krävs också om solfångare 

används för varmvattenuppvärmning. Användningen av varmvatten är 

något mindre under sommarhalvåret gentemot vinterhalvåret. Under 

vinterhalvåret krävs mer energi för att värma upp samma mängd vatten 

som under sommarhalvåret.[26, sid.58]  

Schablonvärden 

Energi tappvarmvatten 25 kWh/m2 

Tabell 9: Schablonvärden för tappvarmvatten [28]. 

 

3.4.5 Fastighetsel 

Fastighetsel, eller driftel, är el som krävs för att driva olika 

installationer, som fläktar för ventilation och pumpar för cirkulation av 

vatten. Fastighetselförbrukningen påverkas hur de tekniska systemen 

utformas samt hur anläggningarna sköts och brukas. Onödigt hög 

elanvändning är en följd av dåliga tekniska lösningar, t ex fläktar och 

pumpar med dålig verkningsgrad. [26, sid.61] 

3.4.6 Solinstrålning 

Solinstrålning genom fönster har mycket stor påverkan på husets 

energibalans. Under vintern när värmebehovet är stort bidrar 

solinstrålningen till att minska värmebehovet. Redan tidig vår och sen 

höst kan solinstrålningen, främst i södervända rum bli så pass stor att 

temperaturen inomhus stiger över önskade värden. I vissa fall kan det 

finnas behov av kylning. I välisolerade hus är värmebehovet mindre 

varför solinstrålningen även genom små fönster innebär en höjning av 

innertemperaturen.[26, sid.66-67]  

Solinstrålningen genom fönster är av naturliga skäl mycket ojämn 

fördelat över året och därmed svår att beräkna. I dåligt värmeisolerade 

hus finns förutsättningar att ta till vara en betydande mängd solvärme. I 

välisolerade hus behövs det däremot så lite värme att den möjliga 

mängden som kan utnyttjas är liten. Det innebär att i lågenergihus är 

det ingen fördel med att ha stora södervända glasareor. Stora 

södervända glasareor är därför i behov av solskydd, exempelvis 

markiser.[26, sid.66-67] 
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3.4.7 Tillskottsvärme 

Människor som vistas i bostäder avger värme. Tillskottvärmen från 

människor varierar från cirka 50-100 W per person beroende på 

aktivitetsnivå och ålder.[26, sid.61]. Enligt branschprogrammet Sveby 

rekommenderas ett medelvärde på 80 W per person och en närvarotid 

på 14 timmar per dygn [28]. Ungefär 70-80 % av hushållselen som 

förbrukas av en villa över ett år omvandlas till värme som tillgodogör 

bostaden som värmetillskott. 20 % av uppvärmningen av 

tappvarmvatten tillgodogörs.[26, sid.61] 

 

Schablonvärden 

Personvärme 80 W/per person under 14 timmar 

per dygn 

Värmetillskott från hushållsel 70 % av 30 kWh/m2 

Värmetillskott från 

tappvarmvatten 

20 % av 25 kWh/m2 

Tabell 10: Schablonvärden för tillskottsvärme [28]. 
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3.5 Energiberäkningar 

I detta kapitel studeras energiberäkningsformler för beräkning av 

byggnaders effektbehov, energibehov samt den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienenten. 

3.5.1 Värmeeffektbehov 

Den värmeförlust som sker från byggnaden måste täckas av samma 

mängd tillförd energi. Värmeförlusterna är proportionella mot 

temperaturdifferensen mellan inomhus- och utomhusluft vid normal 

drift samt mot byggnadens värmegenomgångskoefficient. Byggnadens 

värmeeffektbehov beräknas enligt följande [29, sid.5]: 

P= Qtot(Tinne-Tute)-Ptillskott [Ekv.2] 

där 

P= Värmeeffektbehov [W] 

Qtot= Totala värmeförlusterna [W/°C] 

Tinne= Inomhustemperatur [°C] 

Tute= Utomhustemperatur [°C] 

Ptillskott= Tillskottsvärmeeffekt [W] 

 

Det totala specifika värmeeffektbehovet, Qtot är summan av 

transmissions-, ventilations- och luftläckageförluster. 

 

Qtot= Qt+Qv+Ql [W/°C] [Ekv.3] 

Qt=Transmissionsförluster 

Qv=Ventilationsförluster 

Ql= Luftläckageförluster 
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Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT11111111111111111111 

Vid beräkning av husets effektbehov vid dimensionering av 

värmesystem används DVUT, som motsvarar den lägsta 

medeltemperaturen under minst ett dygn. Denna temperatur varierar 

från ort till ort. För varje ort finns flera värden att välja på, detta värde är 

beroende på byggnadens tidskonstant. Byggnadens tidskonstant 

beskriver hur väl byggnaden klarar en kortvarig svacka i 

utomhustemperaturen utan att det märks för mycket på 

inomhustemperaturen. En tung och värmetrög byggnad har normalt 

högre tidskonstant.[30]. Se bilaga 1 för DVUT för olika orter. 

Värmeeffektbehovet utifrån DVUT kan beräknas enligt Ekv. 2, där 

utomhustemperaturen sätts till ortens DVUT. 

 

I projekteringsskede kan följande schablonvärden användas för att 

uppskatta tidskonstanten för en byggnad enligt tabell 11: 
 

Lätt byggnad 3 dygn Lätt konstruktion och 

krypgrund 

Halvlätt byggnad 6 dygn Lätt konstruktion, 

betongplatta på mark 

Halvtung byggnad 12 dygn Tung konstruktion, lätta 

utfackningsväggar 

Tung byggnad 12 dygn Max 12 dygn väljs vid 

beräkning av VFT 

Tabell 11: Schablon för tidskonstanter [17]. 

 

3.5.2 Värmeförlusttalet 

Värmeförlusttalet (VFT) uttrycker byggnadens värmeförluster vid 

DVUT för transmission, luftläckage och ventilation. Det är ett 

funktionellt krav oberoende av hur solenergi och spillvärme påverkar 

värmebehovet i byggnaden, liksom oberoende av beteende och 

verksamhet. Värmeförlusttalet motsvarar det tidigare kravet för 

värmeeffektbehov, men nu utan avdrag för internvärme och sol. 

Tidskonstanten får väljas till max 12 dygn vid beräkning av VFT.[17] 

Beräkning av värmeförlusttalet sker enligt denna formel: 

VFTDVUT= Qtot*(Tinne-DVUT)/Atemp [W/m2] [Ekv.4] 

Vid beräkning av FEBYS krav på värmeförlusttal [17]:  

VFTDVUT= Qtot*(21-DVUT)/Atemp [W/m2] [Ekv.5]  
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3.5.3 Transmissionsförluster 

Byggnadens specifika värmebehov för transmission beräknas som 

summan av faktorerna för köldbryggor och transmission genom 

byggnadens konstruktionsdelar [29, sid.5]. 

 

Qt= Qköldbryggor+UI*Ai [W/°C] [Ekv.6]   

 
Qköldbryggor= Förlustfaktor för köldbryggor    

Ui= Värmegenomgångskoefficient, U-värde   

Ai= Ytans storlek    

3.5.4 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster beräknas enligt [29, sid.5]: 

Qv= p*c*qvent* (1v) d [W/°C] [Ekv.7] 

 

p = Luftens densitet, normalt, 1,2 [kg/m3] 

c = Luftens värmekapacitet, normalt 1000[J/kg] 

qvent = Uteluftsflöde [m³/s] 

v = Verkningsgrad för ventilationens värmeåtervinning   

d= Relativ driftstid, vid konstant drift 1 

Verkningsgraden på ventilationens värmeåtervinning avgör hur stor del 

av ventilationsluften som inte återvinns och som därmed måste tillföras 

[29, sid.5]. 

3.5.5 Luftläckageförluster 

Luftläckage i byggnader kan ofta vara brukarbetingat och därmed vara 

svåra att uppskatta och beräkna. Läckageförluster beräknas enligt [29, 

sid. 5]: 

Ql= p *c*qläckagage [W/°C] [Ekv.8] 
 

p = Luftens densitet, normalt, 1,2 [kg/m3] 

c = Luftens värmekapacitet, normalt 1000 [J/kg] 

qläckage= Luftläckageflöde [m³/s] 
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3.5.6 Gränstemperatur vid tillskottsvärme 

Tillskottsvärmen medverkar till att värmesystemet kan stängas av innan 

den når önskad inomhustemperatur. Gränstemperaturen, Tg, är den 

aktiva temperatur som värmesystemet behöver värma upp. För att öka 

inomhustemperatur från den s.k. gränstemperaturen till önskad 

inomhustemperatur kommer att täckas av tillskottsvärmen. För att 

kunna beräkna gränstemperaturen måste ett antagande för hur hög 

tillskottvärmen är. Byggnadens gränstemperatur beräknas enligt 

ekvation Ekv.9 [29, sid.6]: 

Tg= Tinne- (Ptillskott/Qtot) [°C] [Ekv.9] 
där  

Tg= Gränstemperatur [°C] 
Tinne= Inomhustemperatur [°C] 
Ptillskott= Tillskottsvärmeeffekt [W] 
Qtot= Totala specifika värmeeffektbehovet [W/°C] 

 

 

Det aktuella värmeeffektbehovet kan sedan beräknas utifrån 

gränstemperaturen då tillskottvärmen redan är medräknad [29, sid.6]. 

P= Qtot*(Tg-Tu) [Ekv.10]   

 

 

3.6 Värmeenergibehov 

Vid beräkning av värmeenergibehovet för byggnaden multipliceras 

effekten med den tid den verkar enligt [29, sid.7]: 

Evärme= Qtot∫(Tinne-Tute)dt- Etillskott  [Ekv.11]  

eller 

Evärme= Qtot∫(Tg-Tute)dt [Ekv.12] 

 

3.6.1 Tillskottsenergi 

Storleken på tillskottsvärmeenergin beror på hur mycket hushållsel och 

tappvarmvatten som används. Se tabell 9 och 10 för uppskattning av 

tillskottsenergi. 
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3.6.2 Varaktighetsdiagram och gradtimmar 

Hur värmebehovet varierar under ett givet tidsintervall, normalt ett år 

kan beskrivas i ett varaktighetsdiagram. Temperaturfördelning kommer 

att variera under året för den aktuella orten. I varaktighetsdiagrammet 

sorteras variablerna i stigande eller fallande ordning. Temperaturen är 

en funktion av tiden, med en tidsaxel och en temperaturaxel, se graf 1. 

Då gränstemperaturen läggs in i grafen bildas det en yta mellan 

temperaturkurvorna Tute och Tg. Denna yta motsvarar det som kallas för 

graddagar eller gradtimmar. Begreppet gradtimmar betecknas med 

Gt.[29, sid.7] 

Gt= ∫(Tg-Tute)dt [°Ch] [Ekv13] 

 

Värmebehovet för att värma byggnaden från utomhustemperatur till 

gränstemperaturen under ett år beräknas enligt [29, sid.8]: 

 

Evärme= Qtot*Gt [Wh] [Ekv.14] 

 

3.6.3 Förenklad beräkningsmetod av gradtimmar  

En förenklad beräkning av antalet gradtimmar kan göras med hjälp av 

ortens årsmedeltemperatur, Tum. Temperaturskillnaden är då konstant 

under årets alla timmar.[29, sid.10] 

 

Gm= 8760*(Tg-Tum) [°Ch] [Ekv.15] 

 

Evärme= Qtot*Gm[Wh] [Ekv.16] 

 

 

 

 

 

 

 



Energianvändande i bostadshus 
En studie i byggnaders energibalans 
Karl Nygren 

Teori 
2013-08-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

26 

3.7 Beräkning av genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, Um 

Den genomsnittliga värmegenomgångskapaciteten beskriver hur 

mycket värme som passerar ut genom klimatskärmen. Det 

genomsnittliga U-värdet för tak, väggar, golv, mark, fönster, dörrar och 

köldbryggor vägs sedan samman till ett gemensamt U-värde. För att få 

rättvisa beräkningar av U-värden ska hänsyn till köldbryggor tas i 

beaktning. Köldbryggorna kan utgöra träreglar och balkar. Utöver dessa 

köldbryggor tillkommer det linjära och punktformiga köldbryggor i 

beräkningen. Den linjära köldbryggan betecknas med Ψ. Denna 

köldbrygga utgör oftast kantbalken samt anslutning av mellanbjälklag 

och tak till yttervägg. Det kan även uppkomma linjära köldbryggor vid 

fönster- och dörranslutningar. 

Den punktformiga köldbryggan med χ, utgörs av hörn i takvinklar, 

genomföringar eller infästningar genom yttervägg eller andra delar av 

byggnadens klimatskal.[6, sid.43-44]  

 

där 

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel (W/m2 K). 

Ai= Area för byggnadsdelen mot uppvärmd innerluft. 

Ψk= Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan 

(W/mK). 

Lk= Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan (m). 

χj= Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan 

(W/K). 

Aom= Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelar ytor mot 

uppvärmd inneluft (m2).[31] 
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3.8 Kostnadskalkyl 

Annuitetsmetoden tar hänsyn till hur lönsam en investering är utslaget 

på investeringens tid. I Annuitetsmetoden tas hänsyn till kalkylränta 

samt till investeringens livslängd.[32, sid. 97-98]: 

A=  
 

          [Ekv.17] 

där 

G= Grundinvestering 

p= Kalkylränta 

n= Livslängd  
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4 Resultat 
 

 
Bild 1: Hus Frösön. 

4.1 Förutsättningar 

Gemensamma värden 

Aoms ca 138 m2 

Atemp 116 m2 

Aktuell inomhustemperatur +19 °C 

Ventilation FTX med 81 % värmeåtervinning 

55/60 l/s 

Genomsnittlig värmegenomgångs- 

koefficient  

0,178 W/°C 

Total area byggnadsdelar 364 m2 

Area tak 116 m2 

Area yttervägg 106 m2 

Area fönster 20 m2 

Area portar/dörrar 3,7 m2 

Area golv 116 m2 

Solpaneler minskning 23 kWh/m2 

Uteluftflöde 0,055 m3/s 

Volym uppvärmd 302 m3 

Tabell 11: Gemensamma förutsättningar [33]. 
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Värden för hus Frösön 

Uppvärmningssystem Luftvärmepump (luft/vatten). 

Nibe F2026 med en 

inomhusmodul Nibe EVP 510 och 

solpaneler 

Investerings-/installationskostnad Luftvärme: 100 000 SEK [20] 

Årsmedeltemperatur 2012 + 3,0 °C [34] 

Normalårsmedeltemperatur + 2,5 °C [35] 

Tabell 12: Förutsättningar hus Frösön. 

 

Värden för hus Duved 

Uppvärmningssystem Fjärrvärme och solpaneler 

Investerings-/installationskostnad Fjärrvärme: 41 000 SEK [36] 

Årsmedeltemperatur 2012 + 2,0 °C [34] 

Normalårsmedeltemperatur + 1,8 °C [35] 

Projekterad specifik 

energianvändning 

87 kWh/m2 

med solpaneler 65 kWh/2 

Tabell 13: Förutsättningar hus Duved. 

 

Antagna värden utifrån tabell 9 & 10 

Tappvarmvatten 3450 kWh/år 

Värmetillskott 4245 kWh/år 

Tabell 14: Antagna värmelaster. 

 

Fjärrvärmepriser 

Energiavgift kr/kWh Fast avgift kr/år Investeringskostnad 

(inkluderar central & 

anslutning) 

0,53  4655 41 000 

Tabell 15: Fjärrvärmepriser [36]. 

 

Elpriser 

Energiavgift kr/kWh Mätarsäkring 16 A 

kr/år 

Mätarsäkring 20 A 

kr/år 

1  2 850 4 550 

Tabell 16: Elpriser [36]. 
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4.2 Aktuell förbrukning 

 Värmeenergi 

(kWh) 

Elförbrukning 

(kWh) 

Total 

energianvändning 

(kWh) 

Duved 8700 1800 10 500 

Frösön 6700 1800 8 500 

Tabell 17: Aktuell energiförbrukning  

 

Stapeldiagram 1: Aktuell förbrukning över huset i Duved. 

 
Stapeldiagram 2: Aktuell förbrukning över huset i Frösön. 
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4.3 Normalårskorrigerad energiförbrukning 

I studien har det endast funnits tillgång till graddagar för 

Frösön/Östersund. Värmeenergianvändningen har korrigerats med den 

förenklade metoden för beräkning av antalet gradtimmar och graddagar 

med hjälp av årsmedeltemperaturen. Då det inte funnits någon 

internlast i husen, är det endast solinstrålningen som hjälpt till att sänka 

gränstemperaturen. Då solinstrålningen inte har beräknats antas 

gränstemperaturen i huset till +17, se kap. 5.2 för hur jag kom fram till 

detta. Gradtimmarna har beräknats utifrån Ekv. 11. Sedan beräknas 

skillnaden mellan ett normalårs - och 2012 års medeltemperaturer. 

 Normal 

årsmedeltemper- 

tur 

Årsmedeltemperat

ur 2012 

Aktuell 

inomhustemperatur 

Duved +1,8 °C +2,0 °C +19 °C 

Frösön +2,5 °C +3,0 °C +19 °C 

Tabell 18: Temperaturförutsättningar. 

 

Då medeltemperaturen för ett normalår är lägre än 2012 års 

medeltemperatur görs en normalårskorrigering. Under ett normalår 

hade energiförbrukningen varit följande: 

 Värmeenergi 

(kWh) 

Elförbrukning 

(kWh) 

Total 

energianvändning 

(kWh) 

Duved 8 876 1800 10 676 

Frösön 6 939 1800 8 740 

Tabell 19: Normalårskorrigerad energiförbrukning.  

 

 Specifik energianvändning 

Duved 92 kWh/m2  

Frösön 75,3 kWh/m2  

Tabell 20: Specifik energianvändning utifrån normalårskorrigerad 

förbrukning.   
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4.4 Jämförelse mot den projekterade specifika 
energianvändningen 

Då projekterad energibalansberäkning endast funnits på huset i Duved 

behandlar jämförelsen huset i Duved med projekterad specifik 

energianvändning. Först presenteras den specifika energianvändningen 

då interna värmelaster saknas, därefter den tänkbara förbrukningen då 

huset skulle vara bebott. 

Obebott 

 Aktuell specifik 

energianvändning 

med hänsyn till 

normalårskorrigering 

[kWh/m2] 

Specifik energianvändning 

enligt projekterad 

energibalansberäkning 

[kWh/m2] 

Hus Duved 92 87 

Hus Duved 

med 

solpaneler, 

(-23 

kWh/m2)** 

69 64 

Tabell 21: Jämförelse av normalårskorrigerad energianvändning med 

projekterad energibalans. Inte beboligt. Uträknat värde från tabell 20. 

**Värde erhållet utifrån projekterad energibalansberäkning. 
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Bebott 

 Värmeenergi, 

Et+Ev+El-Esol 

[kWh] 

Fastighetsel, 

Edr,el 

[kWh] 

Tappvarmvatten, 

Etvv 

[kWh] 

Värmetillskott 

Etillsott 

[kWh] 

Total 

energianvändning, 

Etotal 

[kWh] 

Hus 

Duved 

8 876 1800 3450* 4 245* 9 880 

Tabell 22: Överslagsberäkning av den normalårskorrigerade 

energianvändningen. Bebott. 

* Enligt tabell 9 & 10. 

 

 

 Aktuell specifik 

energianvändning 

med hänsyn till 

normalårskorrigering 

samt antagna värden 

[kWh/m2] 

Specifik energianvändning 

enligt projekterad 

energibalansberäkning 

[kWh/m2] 

Hus Duved 85 87 

Hus Duved 

med 

solpaneler, 

(-23 

kWh/m2)** 

62 64 

Tabell 23: Jämförelse av normalårskorrigerad energianvändning med 

projekterad energibalans. Bebott. Värde från tabell 22. 

**Värde erhållet utifrån projekterad energibalansberäkning. 
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4.5 Klimatkorrigerad energiförbrukning 

Duved har en lägre medeltemperatur än Frösön. Värmesystemen kan då 

inte jämföras på ett rättvisst sätt, utan att värmeförbrukningen kräver 

korrigering.  Eftersom Duved har en lägre medeltemperatur krävas en 

större mängd energi från värmesystemet för att värma upp till samma 

önskade inomhustemperatur som i Frösön. Denna korrigering innebär 

rent teoretiskt sätt att huset i Duved flyttas till Frösön. Tabellen nedan 

visas Duveds korrigerade energianvändning till Frösöns klimat under 

ett normalår. Jämförelsen bygger nu på de två 

uppvärmningsalternativen. Se bilaga 3 för beräkning av 

klimatkorrigering. 

 

 Värmeenergi 

(kWh) 

Elförbrukning 

(kWh) 

Total 

energianvändning 

(kWh) 

Fjärrvärme 8 288 1800 10 087 

Luftvärme 6 939 1800 8 739 

Tabell 24: Klimatkorrigerad energiförbrukning utifrån ett normalår.  

 

 
 Värmeenergi, 

Et+Ev+El-Esol 

[kWh] 

Fastighetsel, 

Edr,el 

[kWh] 

Tappvarmvatten, 

Etvv 

[kWh] 

Värmetillskott 

Etillsott 

[kWh] 

Total 

energianvändning, 

Etotal 

[kWh] 

Fjärrvärme 8 288 1800 3450* -4065* 9 473 

Luftvärme 6939 1800 3450* -4065* 8 124 

Tabell 25: Energibalans utifrån normalårs - och klimatkorrigerad 

överslagsberäkning enligt Ekv. 1. Värden från tabell 24. 

*Enligt tabell 9 & 10. 
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4.6 Kostnadsjämförelse 

4.6.1 Energikostnad 

Obebott 
 Värmeenergikostnad 

kr/år 

Elenergikostnad 

kr/år 

Årliga 

kostnader 

kr/år 

Total 

Energikostnad  

kr/år 

Fjärrvärme 4 393 1 800  7 505 13 698 

Luftvärme 6 939 1 800  4 550  13 289 

Tabell 26: Inte bebott med +19°C. Driftskostnad med hänsyn till 

normalårs- och klimatkorrigerad energiförbrukning. Priser är hämtade 

från tabell 15 & 16. 

 

Bebott 
 Värmeenergikostnad 

kr/år 

Elenergikostnad 

kr/år 

Årliga 

kostnader 

kr/år 

Total 

Energikostnad 

kr/år 

Fjärrvärme 4 067 1 800 7 505  13 376 

Luftvärme 6 324 1 800  4 550  12 674 

Tabell 27: Bebott med +19°C. Driftskostnad med hänsyn till normalårs- 

och klimatkorrigerad överslagsberäkning. Priser är hämtade från tabell 

15 & 16. 

 

4.6.2 Installationskostnader 

Uppvärmningssystem Investerings - och 

installationskostnad  

Fjärrvärrme 41 000 kr 

Luftvärmepump (luft/vatten) 100 000 kr 

Tabell 28: Installationskostnader. Priser hämtade från tabell 12 & 13. 
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Stapeldiagram 3: Total investerings-/installationskostnad och 

energikostnad under ett år. 

 
Årskostnad investering av uppvärmningssystem 

 Kalkylränta Tid Kostnad per år 

kr/år 

Fjärrvärme 5 % 15 år 3 950 kr  

Luftvärme 5 % 15 år 9 630 kr 

Tabell 29: Beräknad annuitetskostnad utifrån Ekv. 17. 

 

 
Total årskostnad 

 Investerings-

/Installationskostnad 

Värmeenergikostnad Total 

kostnad 

kr/år 

Fjärrvärme 3 950 kr 13 376 kr 17 326 kr 

Luftvärme 9 630 kr 12 674 kr 22 304 kr 

Tabell 30: Total årskostnad utifrån tabell 27 & 29.  
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Stapeldiagram 4: Årsinvesterings -/installationskostnad och 

energikostnad. 
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4.7 Energiberäkningar för husen 

Då husen är projekterade likadana kommer transmission, ventilations- 

och luftläckageförluster bli detsamma för båda husen.  

 

Beräknade värmeförluster 

Transmissionsförluster 65 W/°C 

Tabell 31: Beräknade transmissionsförluster utifrån Ekv.6. 

 

Ventilationsförluster 12,5 W/°C 

Tabell 32: Beräknade ventilations utifrån ekvation Ekv.7. 

Qt+v 77,5 W/°C 

Tabell 33: Total transmissions- och ventilationsförluster. 

Värmeförlusttal 

Värmeförlusttal (Transmission & 

ventilation) 

26,7 W/m2 

Tabell 34: Beräknad värmeförlusttal enligt Ekv.5. 

 

Gränstemperatur vid +21°C +15°C 

Tabell 35: Beräknad gränstemperatur enligt Ekv.9. 

 

 

Beräknade transmissionsförluster på klimatskalets byggnadsdelar 

 UA-värde Tinne-DVUT Effekt 

Yttervägg 10,6 40 424 W 

Tak 9,27 40 371 W 

Golv 18 40 720 W 

Fönster 20,8 40 832 W 

Portar, dörrar 4,56 40 182 W 

   2529 W 

Tabell 36: Transmissionsförluster – effektbehov.  
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Beräknade ventilationsförluster 

 Värmeförluster 

W/°C 

Tinne-

DVUT 

Effekt 

Ventilationsförluster 12,5 40 500 W 

   500 W 

Tabell 37: Ventilationseffektbehov. 

 

 

  

 

Tabell 38: Värmeeffektbehov. 

 

Nedan visas värmeenergibehovet (kWh) för att värma 

inomhustemperaturen till gränstemperaturen. Beräknat med 

månadernas medeltemperatur under ett normalår. Se bilaga 8. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot: 

Evärme 1346 1148 1058 767 435 170 78 141 376 631 945 1202 8300 

Tabell 39: Energibehov utifrån månadsmedeltemperaturer under ett 

normalår för Östersund/Frösön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effekt (W) 

Totalt 3029 
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Nedan visas en normalårstemperaturkurva utifrån månadernas 

medeltemperaturer. Mellan temperaturkurvan och gränstemperaturen 

kräver ett uppvärmningsbehov.  

Graf 1: Medeltemperatur månadsvis utifrån normalår 

Östersund/Frösön. Se bilaga 8 för temperaturer. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion av resultatet.  

5.1 Aktuell förbrukning 

I samråd med Morgan Nielsen på Jämtkraft bestämdes den årliga 

energiförbrukningen. Hushållselen bortsågs helt och hållet från 

förbrukningen då husen varit obebodda under hela mätperioden. Detta 

kan ge missvisande resultat då erfordrad mängd hushållsel kan ha varit 

mer än antaget värde. Då det inte med säkerhet går att veta vad som 

förbrukar vad i husen kan detta endast vara ett antagande. 

Fastighetselen uppskattades genom att analysera elförbrukningen under 

sommarmånaderna, juni-augusti, då det nästintill saknas uppvärmning. 

Fastighetselen fastslogs till 150 kWh/månad och därmed 1800 kWh/år. I 

efterhand kan denna fastighetselförbrukning ses som något hög då 

fastighetsel endast går till drift av ventilation samt cirkulation till 

pumpar. 

5.2 Korrigering av energiförbrukning 

Då jag inte haft tillgång till graddagar för Duved var jag tvungen att 

korrigera dem gentemot årsmedeltemperaturen. Vid korrigering mot 

medeltemperatur betyder det att temperaturen är konstant under årets 

alla dagar vilket inte kommer att ge samma resultat som vid korrigering 

mot faktiska graddagar, inhämtade från exempelvis SMHI. Då uppgifter 

om graddagar från SMHI kostar pengar var detta alternativ aldrig 

aktuellt i denna studie.  

Då den aktuella förbrukningen skulle korrigeras mot ett normalår var 

gränstemperaturen tvungen att antas. Då det inte bott någon i huset är 

det endast solinstrålningen som kommer att inverka på 

gränstemperaturen. Solinstrålningen har inte studerats i denna studie, 

vilket kan medföra att gränstemperaturen kan vara något lägre. 

Gränstemperaturen antogs till +17. Vid korrigering mot normalår samt 

att huset i Duved korrigerats mot Frösöns klimat kunde dessa hus 

uppvärmningssystem jämföras på ett mer fördelaktigt sätt.  
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5.3 Jämförelse mot projekterad energianvändning 

Då det endast funnits tillgång till energibalansberäkning för huset i 

Duved jämfördes endast detta hus med hänsyn till den projekterade 

specifika energianvändningen. Efter normalårskorrigeringen utifrån 

aktuell förbrukning var den specifika energianvändningen 92 kWh/m2. 

Därefter antogs de poster som inte existerade i huset för tillfället. 

Tappvarmvatten användningen fastslogs till 25 kWh/m2 enligt 

schablonvärden, samma förbrukning som den projekterade 

energibalansberäkningen, och värmetillskottet till 36 kWh/m2 enligt 

schablonvärden. Efter denna överslagsberäkning gav den en specifik 

energianvändning på 85 kWh/m2 vilket kan jämföras med projekterad 

specifik energianvändning på 87 kWh/m2. Den aktuella temperaturen i 

huset har varit +19 jämfört med +21 som den projekterade 

energianvändningen är beräknad på. Om den aktuella värmen skulle 

höjas med två grader medför detta att specifika energianvändningen 

skulle öka något. 

5.4 Kostnadsjämförelse 

Kostnadsjämförelsen bygger på Jämtkrafts el- och fjärrvärmepriser i 

Östersund/Frösön. Huset med än luftvärmepump kräver en högre 

mätarsäkring, 20 ampere, till skillnad mot ett hus med fjärrvärme som 

klarar sig med 16 ampere. Än högre mätarsäkring ger en merkostnad på 

1700 kr/år.  Elpriserna och fjärrvärmepriserna går upp och ner och är 

svåra att förutse. Investeringskostnaden är betydligt högre för en 

luftvärmepump jämfört med att ansluta huset till ett fjärrvärmenät. Då 

annuitetskostnaden beräknas för de båda investeringarna, visar det att 

årskostnaden för ett hus med luftvärmepump är betydligt högre. 

5.5 Energiberäkningar 

Värmeförlusttalet enligt FEBYs krav beräknades för att bestämma om 

huset klarar de aktuella kraven för passivhus alternativt minienergihus. 

I beräkningen togs endast hänsyn till transmissionsförluster och 

ventilationsförluster. Detta gjordes för att värden för att beräkna dem 

redan var kända och därmed möjliga att beräkna på ett korrekt sätt. 

Luftflödet vid luftläckageförlusterna är svåra att förutse. Då uppgifter 

från exempelvis provtryckning av huset inte fanns att tillgå, bestämdes 

att denna post skulle bortses. Vid beräkningen VFT konstaterades att 

FEBYs krav om maximalt VFT inte uppfylldes. I och med detta 

behövdes inte luftläckageförlusterna tas i beaktning då denna 

värmeförlust hade ökat VFT ännu mera. Husen har ett Um-värde för 
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fönster på 1,04 W/°C vilket inte klarar passiv – eller minienergihus 

kraven om högsta tillåtna Um-värde.  
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6 Slutsats 
Slutligen kan det konstateras att utifrån beräkningar som gjorts på de 

två hus, i Duved och på Frösön, är att de använder mindre energi än 

Boverkets energikrav. Genom detta definieras dessa hus som 

lågenergihus. Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn på 

byggnader som använder mindre energi än ett normhus i Boverkets 

byggregler. Det betyder att samtliga bostäder i klimatzon 1, som inte är 

eluppvärmda, som är projekterade att förbruka mindre än 130 kWh/m2 

och år kan klassificeras som lågenergihus. De två hus som studerats i 

denna rapport klassificerades varken som minienergihus eller passivhus 

då husens värmeförlusttal beräknades. Klassificering skedde med hjälp 

av FEBYs kravspecifikation på passivhus och minienergihus. FEBY är en 

organisation som skapat en kravspecifikation för olika lågenergi-

huskoncept. Den faktiska energiförbrukningen antas vara högre då det 

inte bor några människor i huset. Detta beror på att värmetillskotten har 

en hög inverkan på sänkningen av värmebehovet. Då den faktiska 

energiförbrukningen, med antagna energiförluster och energitillskott, 

jämförs mot den projekterade energianvändning blir resultaten näst 

intill lika. Slutsatsen med detta är att det inte blir några högre kostnader 

om huset brukas normalt än om det stått tomt. Husen är utrustade med 

solpaneler vilket inte tagits i beaktning då kostnadsjämförelsen gjorts.  

Huset med luftvärme har en något lägre årlig energikostnad än huset 

med fjärrvärme. Då energikostnaderna ställs mot 

installationskostnaderna beräknas den totala årliga kostnaden för de två 

husen. Att installera en luftvärmepump är väsentligt mycket dyrare 

investering jämfört med fjärrvärme. Den ekonomiska lönsamheten blir 

betydligt högre vid investering av fjärrvärme jämfört med ett hus med 

luftvärme i detta område. Det man skall ha med i beaktande är att 

priserna på fjärrvärme skiljer sig mycket i landet, såväl energipriser som 

installations – och anslutningsavgifter. I många fall finns det ingen 

möjlighet att ansluta sitt hus till ett fjärrvärmenät. I detta fall är en 

investering i en luftvärmepump ett bra alternativ, då den är 

energieffektiv. 
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Då husen inte varit bebodda medförde detta svårigheter i att beräkna 

den väntade energiförbrukningen för ett inflyttat hus. Det finns många 

parametrar som påverkar byggnadens energibehov, vilket därför kan 

vara svåra att förutse. Schablonvärden användes för att anta 

värmetillskott och värmeförluster i husens väntade energibalans. 

Genom att verifiera och jämföra den väntade förbrukningen med ett av 

husens projekterade energibalansberäkning ges en riktlinje för att 

förbrukningen anses vara trovärdig.  
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Bilaga 1 

Dimensionerande vinterutetemperatur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Normalårskorrigering 

 

Duved 

Årsmedeltemperatur 2012: +2,0 

Normalårsmedeltemperatur: +1,8 

Uppskattad gränstemperatur +17 

8760*(17-2,0)=131 400 °Ch 

8760*(17-1,8)=133 152 °Ch 

 131 400/133 152= 0,986942 

 

Aktuellförbrukning/ skillnaden i gradtimmar 

 

8700/0,986942=8 876 kWh 

Frösön 

Årsmedeltemperatur 2012: +3,0 

Normalårsmedeltemperatur: +2,5 

Uppskattad gränstemperatur +17 

8760*(17-3,0)=122 640 °Ch 

8760*(17-2,5)=127 020 °Ch 

 122 640/127 020= 0,965517 

 

Aktuellförbrukning/ skillnaden i gradtimmar 

 

6700/0,965517=6 939 kWh 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Klimatkorrigering 

 

Duved 

Normalårsmedeltemperatur: +2,0 

8760*(17-2,0)=131 400 °Ch 

 

Frösön 

Årsmedeltemperatur 2012: +3,0 

8760*(17-3,0)= 122 640 °Ch  

131 400/122 640=1,071 

8 876/1,071=8 288 kWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

Uppskattade laster 

 

Tappvarmvatten  

Total area mark= ca 138 m2 

25 kWh/m2*138= 3 450 kWh 

 

Tillskottsvärme 

Person: 3 personer 14 timmar/dygn 

80 W*3 = 240 W*14 h*365 dgr=1 226 kWh/år 

Apparater: 30 kWh/m2*0,7=21 kWh/m2 = 2 440kWh/år 

 

Tappvarmvatten: 25*0,2=580 kWh/år 

Totalt: 4 245 kWh/år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5 

Beräkning av värmeförlusttalet 

 

VFTDVUT=Qtot*(21-DVUT)/Atemp 

Tidskonstanten, väljs till 12-dygn enligt bilaga 1. 

 

77,5*(21-(-19))/116=26,7 W/m2 

 

Kontroll passivhuskrav 

26,7 W/m2 ≥ 19 W/m2   Uppfylls ej! 

 

Kontroll minienergihus 

 

26,7 W/m2 ≥ 24 W/m2  Uppfylls ej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 6 

Annuitetskostnad 

 

Fjärrvärme: 

      
    

             =3 950 kr  

 

Luftvärme:        
    

             = 9 630 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7 

Värmeförluster & gränstemperatur 

 

 

Transmissionsförluster 

Qt=Qköldbryggor+UI*Ai 

0,178*364=65 W/°C (kölbryggor inkluderade) 

 

Ventilationsförluster 

Uteluftflöde= 55l/s 

55/1000= 0,055 m3/s 

Qv=p*c*qvent* (1v) d  

1,2*1000*0,055* (10,81) 1=12,54 W/°C 

 

Totalt 77,5 W/°C 

 

 

 

 

Beräkning av gränstemperatur 

Tg= Tinne- (Ptillskott/Qtot) 

Ptillskott= 4 245 kWh/8760= 485 W 

21- (485/77,5)=14,75 °C=15°C 

 

 

 

 

 



Bilaga 8 

Medeltemperatur månadsvis under normalår 

 
Årsmedeltemperatur Östersund/Frösön 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

-8,6 -7,3 -3,6 1 7,2 11,8 13,4 12,3 8 3,8 -2,2 -6,1 

Källa: SMHI 

  


