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Abstract 

STF is constructing a single-storey house. The house is 279 m2, of which about a third are 
common areas with kitchen, living room, toilet, hygiene and drying room. It’s planned to be 10 
bedrooms with 24 beds. The assignment is to examine whether it is possible to meet up with the 
demands of the indoor climate in terms of heating, ventilation and electricity needs where the 
possibility of external power is not available. The report also present calculations and information 
that highlights the possible energy saving measures and their effect on energy consumption. This 
is to provide a basis for planning the first Stensdal cottage but also other structures in 
inaccessible environment where external power is not available. The research question in this 
report is: How can a house in the isolated mountains meet the requirements for heating and 
ventilation and to what extent can the local electricity needs met up by solar and wind energy? 
The work is structured as a problem-solving case study with exploratory and descriptive design. 
The results section is divided into two parts. The first estimated the energy loss of the building 
based on insulation, heating and ventilation systems. The second part studied different 
possibilities in order to ensure energy consumption by using solar cells, wind, wood and 
generator. When comparing the FTX and exhaust air ventilation the total heat loss is about one-
third lower with FTX ventilation. The design heat loss becomes more than a third lower for a 
system with FTX ventilation. From the analysis of energy consumption, one can estimate the 
total power consumption of 184-325 W. When calculating on energy production a power of 350 
W was used to meet the need by some margin. In the calculation of one of the two methods of 
calculation used in this report requires 564 m2 of solar panels to meet demand year round with 
just solar cells. To meet the demand from March to September requires 25m2 solar cells. The 
second method of calculation gives that it is impossible to cover all needs without any kind of 
backup power, at the same time this calculation method does not require the same amount of 
solar cells but requires that you install batteries. There is much uncertainty in how the wind 
conditions are at the site. Therefore, it has not been possible to explore the potential for wind 
power generation. It is possible to meet the electricity demand caused by heating and ventilation 
systems, with most of photovoltaic energy. This is particularly true for the open period from late 
February to late September. It is impossible to guarantee a 100 per cent access to electricity for 
operating systems without using any kind of backup system. If the system is in operation all year 
round it may require up to ten times as great facility of solar cells while demands for energy 
supplied from the backup system increases. 
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Sammanfattning 

Svenska turistföreningen håller på att uppföra ett enplanshus. Huset är på 279 m2 varav ca en 
tredjedel är gemensamhetsutrymmen med kök, uppehållsrum, toalett, hygien- och torkrum. Det 
planeras 10 sovrum med 24 bäddar. Uppgiften är att undersöka om det går att uppfylla dagens 
krav på inomhusmiljö vad gäller uppvärmning, ventilation och elbehov i svårtillgänglig miljö där 
möjligheten till extern el inte finns tillgänglig. Rapporten presentera även beräkningar och 
information som belyser möjliga energisparande åtgärder och vilken effekt de har på 
energikonsumtionen. Detta för att bidra med underlag för projekteringen av i första hand 
Stensdalsstugan men även andra byggnationer i svårtillgänglig miljö där extern el inte finns. 
Forskningsfrågan i rapporten är: Hur kan ett hus i isolerad fjällmiljö uppfylla kraven för 
uppvärmning och ventilation samt i vilken grad kan det lokala elbehovet som uppstår tillgodoses 
med solceller och vindkraft? Arbetet är upplagt som en problemlösande fallstudie med 
explorativt (utforskande) och deskriptivt (beskrivande) utförande. Resultatdelen är uppdelad i två 
delar. I den första uppskattas energiförlusterna för byggnaden utifrån isolering, uppvärmnings- 
och ventilationssystem. I den andra delen studeras olika möjligheter för att kunna säkerställa 
energikonsumtionen med hjälp av solceller, vindkraft, ved och generator. Vid jämförelse mellan 
FTX- och frånluftsventilation blir de totala värmeförlusterna ca en tredjedel lägre med FTX-
ventilation. De dimensionerande värmeförlusterna blir drygt en tredjedel lägre för en anläggning 
med FTX-ventilation. Från analysen av energiåtgången uppskattas det totala effektbehovet från 
184 till 325 W. Vid beräkning av energiproduktionen används en effekt på 350 W för att klara 
behovet med viss marginal. Vid beräkning med ett av de två beräkningssätten som används i 
rapporten krävs det 564 m2 solceller för att täcka behovet året om med bara solceller. För att 
täcka behovet från mars till september krävs det 25m2 solceller. Det andra beräkningssättet ger att 
det inte går att täcka allt behov utan någon typ av reservkraft, samtidigt kräver det 
beräkningssättet inte lika mycket solceller men ställer krav på att det installeras batterier. Det 
finns mycket osäkerhet i hur vindförhållandena är på platsen. Därför har det inte gått att ta fram 
möjlig elproduktion för vindkraft. Det är möjligt att tillgodose elbehovet som uppstår på grund 
av drift av uppvärmnings och ventilationssystemen med till största delen energi från solceller. 
Detta gäller framförallt under den del av öppna perioden som är från slutet av februari till slutet 
av september. Det är omöjligt att garantera en 100-procentig tillgång på el för drift av systemen 
utan att använda någon typ av backup-system. Om systemet är i drift året runt kan det behövas 
upp till tio gånger så stor anläggning av solceller samtidigt som kraven på tillförd energi från 
backup-system ökar. 
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Förord 
Det har visat sig att vid publiceringen av denna rapport är stugan näst intill färdigställd vilket inte 
redovisas i rapporten. Detta på grund av att tiden från att data samlades in till dess att rapporten 
publicerades är ca 2 år. Det innebär att det finns en del uppgifter som inte längre stämmer.  
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1 Inledning    

1.1 Bakgrund 

Att bygga hållbart och med stort hänsynstagande till miljön har generellt hög prioritet vid 
nybyggnationer. I fjällmiljön konfronteras modern byggteknik med krav och begränsningar som 
klimatet, transportmöjligheterna och energiförsörjningen skapar. Den senaste utvecklingen inom 
solcellsteknik och vindkraft har medfört nya möjligheter till hållbart byggande på avlägsna platser 
som till exempel i fjällvärlden. Dock är dessa miljöer ofta hårt utsatta av vädrets makter, såsom 
kyla, snö, hårda vindar samt få soltimmar under vintern, vilket utgör potentiella risker vid sådana 
installationer. 
 
Svenska turistföreningen (STF) är en ideell förening som är ägare till ett aktiebolag med samma 
namn. Detta aktiebolag äger och driver STF:s fjällstugor och fjällstationer med vinstsyfte. Vinsten 
går till föreningen. Ett problem STF står inför är att Sylarnas fjällstation som byggdes 1986 har en 
del renoveringsbehov. Bland annat väntas avloppssystemet klara maximalt 2 år innan det 
kollapsar. Snön lägger sig vintertid framför huvudentrén. En idé är därför att bygga om Sylarnas 
fjällstation med högre standard och bättre anpassning till miljön den står i samt bygga på ett 
hållbart sätt där resurserna tas tillvara. STF anser att dagens besökare ställer högre krav på 
tillgänglighet och komfort. Besökarna har gått från att ha knickersbyxor och fjällvana till att aldrig 
ha varit i vildmarken och med smarta telefoner som enda trygghet. De har även noterat att en 
dagsetapp på nästan 20 km anses allt för lång för många vandrare. För att minska dagsetapperna 
planerar STF att bygga fler fjällstugor. Se bilaga 1, som visar ungefärlig placering av fjällstugorna. 
Genom att bygga en ny fjällstation med fler bäddar, högre standard och kortare dagsetapper 
hoppas de på fler besökare. [1] 

Stensdalsstugan, som brann ner i maj 2010 är nu först ut av de nya fjällstugorna att byggas. I den 
tidigare fjällstugan hanterades vatten på ett enkelt sätt; det bars in och ut i hink. Varje sovrum 
värmdes av en separat vedeldad kamin eller gasolvärmare. Många klarade inte att hantera 
vedeldning och elektricitet saknades. Ved och gasol användes för matlagningen. Ingen latrin 
fanns i byggnaden. Gemensam torkanläggning saknades och ventilationen fungerade genom 
självdrag. [1] 

Fjällstugan som nu är framtagen åt STF är ett enplanshus enligt ritningen i bilaga 2. Huset är på 
279 m2 varav ca en tredjedel är gemensamhetsutrymmen med kök, uppehållsrum, toalett, hygien- 
och torkrum. Det planeras 10 sovrum med 24 bäddar. 
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I den nya fjällstugan eftersträvas bättre komfort med önskemål om: 

- Indraget vatten (men ej avlopp eller varmvatten) 
- En inomhustoalett, huvudsakligen för bruk nattetid 
- Två hygienrum, tänkta för tvagning och ombyte 
- Ett torkrum, för att slippa hänga upp våta kläder i sovrummen 
- Belysning med hjälp av LED-teknik. 
- Centraluppvärmning för att eliminera eldning på varje rum. 

Det ställs inte höga krav på standard, komfort och tillgänglighet, men högre än tidigare, vilket 
tillsammans med gällande lagstiftning, medför mer avancerade krav på installationerna. En 
flexibel anpassning till naturens förutsättningar accepteras. [1] 

Utifrån detta uppkommer en rad frågeställningar. Bland annat: 

- Vad är lämpligt byggmaterial? 
- Vilken grundläggning minimerar åverkan på naturen? 
- Vilken byggmetod är att föredra – färdigmonterat eller bygge på plats? 
- Kan vatteninstallation ordnas? 
- Är uppsamling eller rening av avloppsvatten fungerande alternativ? 
- Hur kan uppvärmning, ventilation och elbehov tillgodoses med dagens krav på 

inomhusmiljö under de aktuella förutsättningarna?   

Detta arbete fokuserar på den sista punkten i listan. 

1.2 Syfte 

Uppgiften är att undersöka det går att uppfylla dagens krav på inomhusmiljö vad gäller 
uppvärmning, ventilation och elbehov i svårtillgänglig miljö där möjligheten till extern el inte 
finns tillgänglig.  

Rapporten ska även presentera beräkningar och information som belyser möjliga energisparande 
åtgärder och vilken effekt de har på energikonsumtionen. Detta för att bidra med underlag för 
projekteringen av i första hand Stensdalsstugan men även andra byggnationer i svårtillgänglig 
miljö där extern el inte finns.  

1.3 Forskningsfråga   

Hur kan ett hus i isolerad fjällmiljö uppfylla kraven för uppvärmning och ventilation samt i vilken 
grad kan det lokala elbehovet som uppstår tillgodoses med solceller och vindkraft? 
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1.4 Avgränsningar.  

Nedan följer en detaljerad redovisning av avgränsningar och kravspecifikation för arbetet.  

Förutsättningar 

- Fjällstugan är obemannad under vissa perioder. Därför måste alla vattenfyllda system som 
inte kan tömmas ha en tillräckligt hög glykolblandning. 

- Ingen elektricitet kommer att dras till byggnaden. 
- Stensdalsstugan är öppen 28/12 – 6/1, 22/2 – 21/4 och 20/6 – 29/9. [2]  
- Att vid byggandet följer energimyndighetens riktlinjer gällande isolering och ventilation. 
- Inga ekonomiska aspekter kommer att tas i beaktning. 

Antaganden 

- Med hänsyn till läget, klimatet och begränsad tillgång på el bedöms det ofrånkomligt att 
använda ved för värmeproduktionen. 

- För att distribuera värmen från den centrala värmekällan används antingen vatten/glykol-
buren eller luftburen värme. 

- Den nödvändiga elenergin för driften av dessa system produceras genom solceller, 
vindkraft och/eller dieseldriven generator. 

-  För att underlätta beräkningarna har varje månad indelats i 30,5 dygn. 
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2 Undersökningsmetod 
Metoddelen är indelad i tre delar – angreppssätt, forskningsstrategi och forskningskvalitet. 
Angreppssättet beskriver vilken metodik som har använts och varför. Forskningsstrategin 
redovisar hur arbetet har genomförts, detta för att skapa möjlighet för läsaren att kunna 
reproducera resultatet med hjälp av metoden. Avsnittet om forskningskvalitet redovisar 
metodens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

2.1 Angreppssätt 

För att besvara forskningsfrågan har litteraturstudier, intervjuer och beräkningar genomförts. 
Arbetet är upplagt som en problemlösande fallstudie med explorativt (utforskande) och 
deskriptivt (beskrivande) utförande. Resultatdelen är uppdelad i två delar. I den första uppskattas 
energiförlusterna för byggnaden utifrån isolering, uppvärmnings- och ventilationssystem. I den 
andra delen studeras olika möjligheter för att kunna säkerställa energikonsumtionen med hjälp av 
solceller, vindkraft, ved och generator.  

-Forskningsmetodik 

”En studie som har till syfte att på djupet beskriva [...] ett objekt använder lämpligen 
fallstudiemetodiken. [...] En fallstudie beskriver ett specifikt fall som man oftast väljer ut med ett 
specifikt syfte, och man gör inga anspråk på att slutsatserna från detta fall är direkt 
generaliserbara till andra fall.” [3] Studien är inriktad på att beskriva hur Stensdalsstugan påverkas 
med avseende på uppvärmning, ventilation och elförsörjning. 

-Flexibel metodik 

”En metod kan vara av fix eller flexibel natur [...] En studie som använder flexibel metodik kan 
anpassas kontinuerligt efter förändrade förutsättningar under studiens gång. Fallstudier [...] är 
huvudsakligen flexibla.” [3] 

-Kvalitativ och kvantitativ metod 

”Data som samlas in kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ data utgörs av sådant som 
räknas eller klassificeras: antal, andel, vikt, färg etc. Kvalitativ data utgörs av ord och 
beskrivningar, och är rik på detaljer och nyanser. Kvantitativ data kan bearbetas med statistisk 
analys, medan kvalitativ data kräver analys metoder som bygger på sortering och kategorisering.” 
[3] 

Studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa delar. De kvantitativa delarna är de som 
innehåller insamlad data som har analyserats eller beräknats. I de fall det inte har funnits 
tillräckligt med kända data eller där omfattande mätningar skulle behövts har kvalitativ metod 
tillämpats genom intervjuer. De kvantitativa studierna har i huvudsak genomförts med hjälp av 
litteraturstudie och de kvalitativa med hjälp av intervju. I vissa fall där det är möjligt har även en 
triangulering mellan dessa metoder genomförts. 

  



 

5 

2.2 Forskningsstrategi 

-Litteraturstudier: 

Litteraturstudier har genomförts för att fördjupa författarens kunskap inom ämnet, minimera 
faktafel i rapporten och för inhämtning av data till beräkningarna.  

Vid litteraturstudien återfanns en liknande studie som genomfördes inför byggandet av Monte 
rosa hut i alperna. Resultatet från denna studie har inte gått att få tag på, dock har en bok 
publicerats om bygget vilket har gett lite underlag till denna studie. [16] Utöver detta har även 
litteratur inom installationsteknik, solcellsteknik och energihushållning använts. 

Sökningar på Google.com har innehållit orden/fraserna: BBR boverkets byggregler, 
transmissionsförluster, ventilationsförluster, okontrollerat ventilationsflöde, frånluftsventilation, 
från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, cirkulationspumpar, uppvärmningssystem, 
LED-lampor, solceller, horisontlinje, markreflektion, Loss-Of-Load, Day requested autonomy, 
PV-geometri, småskaliga vindkraftverk, elverk och ved energiinnehåll. 

Materialet i sökresultaten har valts ut efter relevansen för forskningsfrågan. 

-Beräkningar 

Beräkningar har genomförts för att ta fram relevanta värden för studien. 

Som underlag för att ta fram energiförlusterna för byggnaden används krav, rekommendationer 
och beräkningar som kommer ifrån Boverket, Energimyndigheten, SMHI (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut) och facklitteratur vilket redovisas i referenslistan. Vid 
beräkning av energiförluster för drift av installationer har intervjuer och litteratur använts för att 
få fram data.  

För att beräkna hur mycket el som kan produceras med hjälp av solceller har SolEl-Programmet 
(beräkningsmodell framtagen av Elforsk) och datorprogrammet PVsyst använts. För att beräkna 
möjligheten för vindkraft genomfördes intervjuer, då det inte hittades några tillförlitliga sätt att 
räkna på möjlig effekt från dem. Värmeeffekten från ved beräknades genom Energimyndighetens 
material och produktinformation. 

-Intervjuer 

För att få svar på forskningsfrågorna som inte besvarades genom litteraturstudier eller 
beräkningar behövdes intervjuer. VVS-entreprenörer, konstruktörer och grossister intervjuades 
för att få rekommendationer kring lämpliga val. De har intervjuats med en halvstrukturerad 
teknik. De intervjuade har fått information om projektet, byggnadens storlek och läge samt fått 
en tydlig fråga om vilken teknisk lösning/installation de föreslår.  
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-Struktur  

Resultatdelen är indelad i olika kapitel. Här nedan är beskrivet vilka referenser som har använts 
och vilka antaganden som gjorts i respektive avsnitt. Detta för att förtydliga vad som är antagna 
värden och möjliggöra för läsaren att reproducera resultatet. 

4.1 Energiförluster 

Väderdata för uträkningarna hämtades från SMHI´s Normalvärden (1961-1990) (Bilaga 3).  

4.1.1 Beräkning av värmeförlusterna genom transmission och ventilation 

Med litteraturstudie undersöks nuvarande lagar, regler och rekommendationer gällande 
energiförluster enligt Boverkets Byggregler (BBR) [4]. Utifrån ritning (Bilaga 2) och 
rekommenderade värmegenomgångskoefficienter (U-värden) [4] beräknades 
transmissionsförlusterna och ventilationsförlusterna. Värmeförlusterna via ventilation beräknas 
för både frånluftventilation (F-ventilation) och med värmeväxlare (FTX-ventilation). De 
kontrollerade ventilationsförlusternas storlek baseras på luftomsättningen 0,35 l/sm2 [4]. Effekten 
av okontrollerad ventilation beräknas utifrån en luftomsättning på 0,2 oms/h. Tdut 
(dimensionerad utetemperatur) sätts till det värde som gäller för Östersund, -24,4 ºC, då det är 
den närmsta platsen som finns representerad. Byggnaden antas ha en tidskonstant på 2-dygn 
(baseras på byggnadens värmetröghet). [4]  

Jämförelsen mellan frånluftsventilation och FTX-system görs för att få en uppskattning om 
skillnaden mellan de olika systemen. 

4.1.2 Energiåtgång för drift av ventilationssystem 

Beräkning av energiåtgång för drift av ventilationssystem beräknas utifrån rekommenderat SFP-
tal (specifik fläkteffekt) från Boverkets byggregler 19 och facklitteratur. 

Uppgifter om dimensionering av FTX-system har även hämtats från installationstekniska 
grossister och VVS-projektörer. Beräkning av el som krävs för att driva cirkulationspumpar och 
fläktar baseras på produktinformation för de aktuella installationerna och litteratur. [5] Betydelsen 
av att få ett exakt värde över hur mycket energi som krävs för drift av ventilationssystemet anses 
ha liten betydelse för att kunna svara på forskningsfrågan. I detta fall handlar det om att få fram 
ett riktvärde. Skulle detta värde skilja sig markant från verkligheten innebär det i slutändan att 
storleken på anläggningen som producerar el behöver vara större eller mindre och inte om det går 
att utföra eller ej. 

Skillnaden mellan de olika ventilationssystem kan vara missvisande då det finns flera olika 
tillverkare med olika specifikationer på ventilationsaggregat men ger en fingervisning som är 
relevant för val av system. 

4.1.3 Energiåtgång för drift av uppvärmningssystemet 

Uppgifter om dimensionering av cirkulationspumpar hämtas från litteratur [5], Boverkets 
byggregler, installationstekniska grossister och/eller VVS-projektörer. Krav på noggrannhet följer 
samma resonemang som föregående avsnitt.  

4.1.4 Beräkning av elåtgång för belysning 

Beräkning görs för 50 ljuspunkter, LED-belysning á 4 W, som i genomsnitt är tända 2 h/dygn.  
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4.2 Energitillgångar 

För att beräkna den elproducerande kapaciteten antas att det krävs 350 W, vilket är mer än det 
sammanlagda elbehovet för drift systemen. Det skulle innebära en viss överdimensionering i 
förhållande till det som krävs för drift av uppvärmnings- och ventilationssystemen. Om det är 
möjligt att klara av behoven på 350 W så går det att klara målsättningen att driva systemen. 

4.2.1 El från solceller 

Elproduktion från solceller beräknas och jämförs med hjälp av två olika metoder. Den första 
baseras på en preliminärberäkning på årsbasis från SolEl-Programmet, som är en 
beräkningsmetod framtagen av Elforsk AB. [8] Den andra baseras på datormjukvaran PVsyst [7], 
som ger en mer detaljerad uppskattning av elproduktionen med hjälp av fler parametrar.  

För att ta reda på solinstrålningen används SMHI’s kartor. Dessa kartor finns bara för februari, 
april, juni, augusti, oktober och december. För att göra en uppskattning över solinstrålningen de 
månader som inte finns redovisade görs en interpolering. Denna interpolering blir inte helt 
rättvisande då den förutsätter att det är minst solinstrålning den 15 december och mest den 15 
juni. 

När det gäller skuggning på grund av horisonten så ingår inte en sådan bedömning i Sol-El 
programmet vilket det gör i PVsyst programmet. Det medför att PVsyst programmet. kommer 
att räkna med mindre tillgänglig solinstrålning. I övrigt så förutsätts att det inte finns någon 
mindre lokal skuggning. 

Enligt beräkningsgången för Sol-El programmet har markreflektionen ingen betydelse vilket den 
har för PVsyst programmet. Uppskattningsvis så har författaren bedömt att det är snötäckt med 
nysnö från november till mars och blötsnö under april. Resten av året är det barmark. 

Då PVsyst programmet bara går att ställa in från den första till den sista i valfria månader har vid 
beräkning för drift under de öppna perioderna ändrats till mars-april och juni-september. 

PVsyst programmet kommer att ge svar på hur mycket batteri och effekt på solceller som krävs 
för att uppnå en viss grad av säkerhet i systemet. De värden som används för att ta fram 
batteristorlek och effekt på solceller är 1 och 10 % Loss-Of-Load kombinerat med 1 och 10 
dagar Day-requested-autonomy. Vad de syftar till beskrivs mer i detalj i teorikapitlet. 

4.2.2 El från vindkraft 

För att bedöma möjligheten att tillgodose stugans behov av el från vindkraft inhämtades 
information genom intervju med återförsäljare av små vindkraftverk [15] samt från en studie 
gjord inför ett liknande bygge i Alperna [16]. 

4.2.3 Elverk drivna av fossilt bränsle. 

Eventuellt tillskott av el från elverk eller bränsleceller undersöktes med avseende på kapacitet och 
drivmedelsförbrukning. Information från intervju med distributör [17] samt produktbeskrivning. 

4.2.4 Energitillgång ved 

För att uppskatta om uppvärmning med hjälp av ved är realistisk tas det reda på energiinnehållet i 
ved samt hur mycket ved som behöver transporteras till stugan. [18] 
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2.3 Forskningskvalitet: 

-Validitet 

”Validitet handlar om kopplingen mellan det objekt man vill undersöka och vad man faktiskt 
mäter [...] för att öka validiteten i en studie kan man tillämpa triangulering, dvs att man studerar 
samma objekt med olika metoder” [3].  

Data och beräkningsmetoder är hämtade från myndigheter och facklitteratur. Resultaten från de 
olika delarna har beräknats med tillgänglig information, vilket har inneburit att validitetsgraden är 
högre kring vissa delar av resultatet.  

Beräkningen av värmeförluster genom transmission och okontrollerad ventilation har baserats på 
Boverkets byggregler. I föreskriften beskrivs metoden för hur uträknar för förlusterna ska 
utföras, värdet ger dock bara en uppfattning om förlusterna. För att vara säker på förlusterna 
måste en mätning göras.  

De kontrollerade ventilationsförlusterna och energiåtgången för drift av ventilationssystemen har 
räknats fram med hjälp av på marknaden tillgängliga ventilationsaggregat. Resultatet har 
kontrollerats mot kurslitteratur inom ventilationsteknik för att det ökar säkerheten i 
beräkningarna. 

Möjligheten för produktion av el från solceller har beräknats på två olika sätt för att om de visar 
samma resultat ökar validiteten på beräkningen. Beräkning enligt SolEl-programmet ger mer en 
fingervisning då den metoden enbart räknar med ett genomsnitt per år och inte innehåller lika 
många parametrar som PVsyst programmet, vilket kan göra att resultatet vid viktning blir än mer 
fel än något av de två resultaten. Om båda visar resultat i samma storleksordning stärker det 
sannolikheten för hög validitet. 

Under förstudie genom litteratur och intervju framkom att det inte finns några säkra sätt att räkna 
ut vindförhållandena utan mätningar på plats. 

-Reliabilitet  

”För att åstadkomma bra reliabilitet gäller att man är noggrann i sin datainsamling och analys. 
Genom att redovisa hur man arbetat kan läsaren göra en bedömning av hur man har gått 
tillväga.” [3]  

Metoddelen är väl genomarbetad för att visa läsaren hur författaren har gått tillväga. Alla 
uträkningar är redovisade för att visa på vilket sätt beräkningarna är utförda de är även 
genomgångna för att minimera räknefel. 

-Generaliserbarhet 

Studien har varit inriktad på att studera förhållandena för den aktuella byggnaden och platsen. 
Resultatet är generaliserbart förutsatt att hänsyn tas till byggnadens utformning och placering. 
Med hjälp av samma metod som används vid denna studie kan förutsättningarna för en annan 
stuga tas fram.  
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3 Teori  
Nedan följer en genomgång av de teorier som krävs för beräkning i resultatdelen. Teoridelen 
följer samma kronologi som resultatet. 

3.1 Boverkets byggregler 

Hela detta kapitel är ett utdrag ur Boverkets byggregler 19, BFS 2011:26 [4] 

Atemp 
Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, av- 
sedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av 
innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 
bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. 

Byggnadens energianvändning  
Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad 
(oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 
fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, 
inräknas även dess energi- användning. 

Byggnadens specifika energianvändning 
Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi 
inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande 
verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation. 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um  
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor (W/m2K) 
bestämd enligt SS-EN ISO 13789:2007 och SS 24230 (2) samt beräknad enligt nedanstående 
formel, 

 

där 

Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m2K). 

Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inne- luft (m2). För fönster, dörrar, portar och 
 dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 

ψk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k (W/mK). 

lk Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m). 

χj Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K). 
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Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft (m2). Med 
 omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av 
 bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen. 

Specifik fläkteffekt (SFP)  
Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största 
av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s). 

Klimatzon I 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Krav på bostäder 
 

Bostäder ska vara utformade så att 
– byggnadens specifika energianvändning, 
– installerad eleffekt för uppvärmning, och 
– genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar 

som omsluter byggnaden (Aom), 
högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a och 9:2b. 
 

 
Tabell 9:2a Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

 

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig värmegenomgångs- 
koefficient 
[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

(BFS 2011:26). 

 
Effektiv elanvändning 
Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad belysning, 
elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet begränsas och 
energin används effektivt. 

Allmänt råd 

Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte överskrida följande 
värden på specifik fläkteffekt (SFP): 

       SFP, kW/(m3/s) 

Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 1,5 

Frånluft med återvinning:   1,0 

Frånluft:      0,6 
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3.2 Beräkning av värmeförluster genom transmission och ventilation 

För att beräkna hur mycket värme installationerna måste producera för att hålla en 
inomhustemperatur på en viss nivå behövs det dimensionerande effektbehovet tas fram, detta 
görs utifrån en bestämd dimensionerande utetemperatur för platsen. Energiförlusterna som sker 
via transmission i väggar, golv och tak samt kontrollerade och okontrollerade ventilationsförluster 
är parametrar som måste beaktas för att räkna fram det dimensionerande effektbehovet. 
Byggnaden kommer att vid en lägre utetemperatur inte klara av att upprätthålla dimensionerad 
innetemperatur. [5] 

Ekvation (3.1)-(3.6) beskriver sambanden för det dimensionerande effektbehovet. 

 

   𝑃dim = 𝑃t + 𝑃ov + 𝑃v        (W) (3.1) 

 

 𝑃dim   = dimensionerande effektbehov (W) 

 𝑃t   = transmissionsförlust (W) 

 𝑃ov   = ventilationsförluster, okontrollerad ventilation (W) 

 𝑃v   = ventilationsförluster, kontrollerad ventilation (W) 

 

   𝑃t = ∑ 𝑈𝑗 ∙ 𝐴𝑗 ∙ (𝑇inne − 𝑇dut)𝑛
𝑗=1       (W)  (3.2) 

 𝑈𝑗  = värmegenomgångskoefficient (W/m2 ºC) 

 𝐴𝑗  = delytans storlek (m2) 

 𝑇inne  = inomhustemperatur (ºC) 

 𝑇dut  = dimensionerande utetemperatur (ºC) 

 j  = materialindex 

 

   𝑃ov = 𝑞läckage ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇inne − 𝑇dut)   (W) (3.3) 

 𝑞läckage = okontrollerat ventilationsflöde, läckageflödet (m3/s) 

 𝜌   =  luftens densitet 1,2 kg/ m3 

 𝑐𝑝  = lufts specifika värmekapacitet 1000 J/kg, ºC 
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   𝑃v = 𝑞v ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑇inne − 𝑇till)     (W) (3.4) 

 𝑞v  = kontrollerat ventilationsflöde (m3/s) 

 𝑇till   = tilluftens temperatur (ºC) 

 

   𝑃v,Lv = 𝑞v ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑇till − 𝑇å)     (W) (3.5) 

 𝑃v,Lv   = ventilationsförluster, kontrollerad ventilation, FTX-system (W) 

 𝑇å   = återluftens temperatur (ºC) 

 

   𝑇å = 𝜂 ∙ (𝑇från − 𝐸𝑈𝑇) + 𝐸𝑈𝑇    (W) (3.6) 

 𝜂  = verkningsgrad värmeväxlare (%) 

 𝑇från   = frånluftens temperatur (ºC) 

 𝐸𝑈𝑇   = extrem utetemperatur (ºC) 

 

Vid beräkning av energiförluster för en tidsperiod ändras dimensionerande utetemperatur till 
normalmedeltemperaturen för den perioden. Ekvation (3.7)-(3.12) beskriver sambanden för 
effektbehovet för en tidsperiod. 

   𝑃 = 𝑃t + 𝑃ov + 𝑃v       (W) (3.7) 

 

 𝑃   = effektbehov för tidsperioden (W) 

 

   𝑃t = ∑ 𝑈𝑗 ∙ 𝐴𝑗 ∙ (𝑇inne − 𝑇ute)𝑛
𝑗=1      (W)  (3.8) 

 𝑇ute  = utetemperatur medeltemperaturen för tidsperioden (ºC) 

 

   𝑃ov = 𝑞läckage ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇inne − 𝑇ute)  (W) (3.9) 

  

   𝑃v = 𝑞v ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑇inne − 𝑇till)    (W) (3.10) 

 

   𝑃v,Lv = 𝑞v ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑇till − 𝑇å)    (W) (3.11) 

 

   𝑇å = 𝜂 ∙ (𝑇från − 𝑇ute) + 𝑇ute    (W) (3.12) 
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3.3 Uppvärmningsmetoder 

I figur 1 illustreras de ventilations och uppvärmningssystem som har används i rapporten. 

Frånluftsventilation 
Ventilationssystem som suger ut luften från byggnaden och skapar ett undertryck som gör att 
tilluft sugs in genom tilluftsdon i sovrum och samlingsrum. [6] 

Radiatorsystem 
Uppvärmning med hjälp av vedpanna som är vattenmantlad. Vattnet värms upp och cirkulerar till 
en ackumulatortank så att vattnet i tanken värms upp. Det varma vattnet från ackumulatorn 
cirkulerar sedan via radiatorerna som värmer upp byggnaden. Ackumulatortanken gör att 
uppvärmning av byggnaden kan ske med ett konstant värmetillskott trots att eldningen sker i 
cykler. [6] 

FTX (Från- och tillufltsventilation med värmeväxling) 
Frånluften från byggnaden sugs in i en värmeväxlare vilket gör att temperaturen i luften sänks. 
Uteluften sugs in via värmeväxlaren och återanvänder den värmen som frånluften avger, vilket 
skapar mindre behov till uppvärmning. Tilluften distribueras till byggnaden genom tilluftsdon. [6] 

FTX med eftervärme 
Som ett FTX-system med ett värmeelement som värmer tilluften. [6] 
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Figur1: De olika uppvärmnings- och ventilationssystemen som undersöks i rapporten. 
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3.4 Energitillgångar sol 

Till hjälp för beräkningar av potentialen i solcellsystem och dimensionering användes SolEl-
programmet samt datorprogrammet PVsyst  

3.4.1 Översikt av ett solcellssystem 
Figur 2 visar hur ett solcellssystem är uppbyggt. ”PV array” är solcellerna. ”System” består av 
regulator som bestämmer var strömmen ska gå, till direktanvändning, ”user”, eller till batteriet 
som tar hand om strömmen från solcellerna när det produceras mer än vad som används. Back-
up generatorn har möjlighet att producera ström om användaren kräver mer än vad som finns i 
batteriet och som produceras från solcellerna. [7] 

 

 
Figur 1: Skiss över ett solcellssystem. [7] 

Vid elproduktion via solceller finns det ett antal parametrar som styr hur mycket energi som går 
att få ut ur en solcellsanläggning. Olika beräkningsmetoder använder olika många parametrar.  
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3.4.2 Uppskattning av potentialen i ett solcellssystem med hjälp av SolEl-programmet 
SolEl-programmet framtaget av Elforsk AB möjliggör beräkning av elproduktion från solceller. 
Parametrar som enligt SolEl-progammet styr är lokalisering, PV-geometri samt systemförluster. 
[8] 

Lokalisering: solinstrålning och temperatur varierar och är beroende av var anläggningen 
placerars. [8] Vid Stensdalsstugan varierar solinstrålningen mot horisontalplanet över året. 
Medeltemperaturen varierar också över året och kall temperatur är gynnsamt för elproduktionen i 
en solcellsanläggning. [8]  

PV-geometri beskriver solcellens modullutning, orientering och följning vilket innebär vinkeln 
från horisontalplanet, i vilket väderstreck solcellerna står i. [8] 

Modullutningen varierar mellan 0-90 grader (90 grader innebär att panelerna står lodrätt). Under 
sommarhalvåret är det fördelaktigt att ha lägre gradtal jämfört med vintern på grund av solens 
höjd på himlen. Orienteringen har betydelse för hur mycket el som kan produceras och panelerna 
bör vara riktade mot söder. Problemet med motorstyrda solceller är att de kräver mer service för 
att fungera. [7][8] 

Systemförluster: Växelriktare och kablar påverkar hur mycket energi som kan utnyttjas. En 
växelriktare som transformerar från 12 volt likström till 230 volt växelström har en effektivitet på 
ca 90 %. Placeringen av transformatorn påverkar även den, högre spänning ger mindre förluster i 
kablarna varför det är att föredra att transformera från 12 till 230 volt så tidigt som möjligt. [8] 

Uträkning med hjälp av SolEl-programmet: Vid beräkning av hur mycket energi (E), som är 
realistiskt att producera går det att göra en grov uppskattning genom att beakta ekvation 3.13. [8] 

E=G* ηG * ηväx* ηcell (3.13) 

- Globalinstrålningen (G) mot horisontalplanet, som kan avläsas i figur 4.  
- Beroende på tiltning och i vilken riktning solcellen står kan instrålningen (ηG) mot 

solcellen variera vilket visas i procent i figur 3.  
- Växelriktarens effektivitet är (ηväx) är ca 90 %.  
- Solcellen är inte så effektiv att den kan ta tillvara på all energi utan ligger på en effektivitet 

(ηcell) mellan 10-20 %. 
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Figur 2: Tiltning och riktning 
påverkar hur mycket 
solstrålning cellerna kan nyttja. 
[8] 

Figur 3: Normalvärde för strålning mot 
horisontalplanet under ett år. [9] 
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3.4.3 Beräkning för framtagande av ett solcellssystem med hjälp av PVsyst  
För att göra en mer detaljerad prognos för energiproduktionen med solceller kan datorprogram 
PVsyst användas, det tar med fler parametrar i beräkningen än SolEl-programmet. Programmet 
räknar ut hur mycket solceller och batterier som behövs för att säkerställa energibehovet samt 
redovisar eventuellt överskott av energi eller krav på att tillföra energi via t.ex. generator för 
angivet behov. [7] 

Indata till programmet är följande:  

- Horisontlinje 
- Markreflektion 
- Koordinater – placering 
- Temperatur – för respektive månad 
- Solinstrålning – för respektive månad 
- Loss-Of-Load – Acceptansnivån för att användarens behov ej går att uppfylla 
- Day requested autonomy – antal dagar batterierna kan klara energibehovet utan tillskott 
- PV-geometri 

Horisonten: Skuggning har inverkan på hur mycket sol som träffar solcellerna. Skuggningen 
påverkar solcellerna i hög grad. Till exempel kan en flaggstång ge en partiell skuggning av 
solcellerna vilket medför att de celler som blir skuggade kommer att få lägre spänning och det 
hämmar de icke skuggade cellerna som ligger i samma serie. [7] 

Markreflektion: Solcellerna kan även ta tillvara på den solinstrålning som uppstår vid reflektion 
från exempelvis marken. Instrålning på grund av markreflektion är högre om det är snö än 
barmark. Reflektionen utrycks i enheten Albedo och är 0,82 för ny snö, 0,65 för blötsnö och 0,2 
för barmark/gräs. [7] 

Loss-of-Load: I programmet går det att ställa in önskad Loss-Of-Load (LOL) vilket beskriver 
den acceptabla sannolikheten för att användarbehovet ej går att uppfylla. Med hjälp av ett givet 
LOL värde räknar programmet fram anläggningens storlek vid en given batterikapacitet. [7] 

Day requested autonomy är de antal dagar batterierna kan tillgodose energibehovet utan 
laddning från solcellerna. [7] 

Pv-geometri: Programmet kan optimera lutningen på solcellerna. Optimeringsalternativen består 
av sommar, vinter och år. [7] 

3.4.4 Energitillgångar ved 

Ved innehåller vid 30 % fuktighet 2-2.7 MWh/m3, lägre siffran är för tall och gran medan den 
högre är för björk. [18] 
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4 Resultat. 

4.1 Energiförluster 

Enligt Boverkets byggregler (BBR) får ett bostadshus inte ha högre genomsnittligt U-värde än 0,4 
W/(m2K). Samtidigt ställs det krav på byggnadens specifika energianvändning, vilken är satt till 
maximalt 130 kWh/m2 Atemp (uppvärmd area som värms till mer än 10 °C) och år för klimatzon I 
som inkluderar Jämtland. Med byggnadens specifika energianvändning menas den energi som 
krävs för värme, ventilation och varmvatten enligt byggnadens grundläggande 
verksamhetsanpassade krav. [4] Eftersom det inte kommer att finnas något varmvatten i 
byggnaden återstår att beräkna energiförlusterna genom transmission och ventilation samt 
energin för att driva tillhörande installationer. Beräkningarna har utförts för dimensionering av 
uppvärmnings- och ventilationssystem för att kunna ta fram behovet av elektricitet. Vid 
beräkning av energiförluster används SMHI´s normalmedeltemperatur för platsen som redovisas 
i figur 5. [10] 

 
Figur 4: Normalvärde för temperaturen vid Stensdalsstugan. [10]  
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4.1.1 Beräkning av värmeförluster genom transmission och ventilation  
Vid beräkning av värmeförluster används ekvation 3.7 månad för månad. För att beräkna det 
dimensionerande värdet används ekvation 3.1, vilket behövs för att dimensionera installationer.  

   𝑃dim = 𝑃t + 𝑃ov + 𝑃v       (W) (3.1) 

   𝑃 = 𝑃t + 𝑃ov + 𝑃v       (W) (3.7) 

4.1.1.1 Transmissionsförluster 
Vid beräkning av energiförlusterna på grund av transmission (Et) under året används ekvation 
3.8. Beräkningen baseras på SMHI:s normalmedeltemperatur för respektive månad, se tabell 1. 
[10] 

   𝑃t = ∑ 𝑈𝑗 ∙ 𝐴𝑗 ∙ (𝑇inne − 𝑇ute)𝑛
𝑗=1      (W) (3.8) 

   𝑃t = 150 ∙ (20 − 𝑇ute)      (W) 

   𝐸𝑡 = 𝑃𝑡 ∙ 30.5      (Wh) 

Tabell 1: Transmissionsförluster för byggnaden baserat på normalmedeltemperatur under årets 12 
månader. 

Månad Tute (˚C) Pt (W) Et (kWh) (30,5 
dygn) 

Jan -9 4350 3180 

Feb -9 4350 3180 

Mars -6 3900 2850 

April -2 3300 2420 

Maj 3 2550 1870 

Juni 9 1650 1210 

Juli 9 1650 1210 

Aug 9 1650 1210 

Sep 5 2250 1650 

Okt 1 2850 2090 

Nov -4 3600 2640 

Dec -8 4200 3070 

    

Summa per år:   26600 

 

Det dimensionerande värdet för transmissionsförlusterna blir 3600 W, se bilaga 4. 
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4.1.1.2 Okontrollerade ventilationsförluster 
Tabell 2 visar den beräknade energiförlusten Eov för huset till följd av okontrollerade 
ventilationsförluster baserat på SMHI:s normalmedeltemperatur för respektive månad. 
Ekvation 3.9 ligger till grund för beräkningen. Under förutsättning att det uppförs med en 
täthetsgrad motsvarande 0.2 oms/h.  

   𝑃ov = 𝑞läckage ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇inne − 𝑇ute)  (W) (3.9) 

   𝑃ov = 1.2 ∙ 1000 ∙ 0.03565 ∙ (20 − 𝑇ute)  (W) 

   𝐸𝑡 = 𝑃𝑜𝑣 ∙ 30.5      (Wh) 

Tabell 2: Okontrollerade ventilationsförluster för byggnaden baserat på dygnsmedeltemperatur under årets 
12 månader. 

Månad Tute (˚C) Pov (W) Eov (kWh) (30,5 
dygn) 

Jan -9 1240 908 

Feb -9 1240 908 

Mars -6 1112 814 

April -2 941 689 

Maj 3 727 532 

Juni 9 470 345 

Juli 9 470 345 

Aug 9 470 345 

Sep 5 642 469 

Okt 1 813 595 

Nov -4 1027 752 

Dec -8 1198 877 

    

Summa per år  10353 7579 

Det dimensionerande värdet för de okontrollerade ventilationsförlusterna blir 1900 W, se bilaga 3 
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4.1.1.3 Kontrollerade Ventilationsförluster  

Alternativ 1: Frånluftsventilation 

Vid användning av frånluftsventilation i stugan kommer all värme som går ut via frånluften att 
försvinna.    Pv = qv ∙ ρ ∙ cp(Tinne-Ttill)    (W) (3.10) 

   Pv = 0.098 ∙ 1.2 ∙ 1000(20-Tute)   (W) 

   Ev = Pv ∙ 30.5      (Wh) 

Tabell 3 visar den beräknade energiåtgången på månadsbasis för en frånluftsventilerad stuga.  

   𝑃v = 𝑞v ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑇inne − 𝑇till)    (W) (3.10) 

   𝑃v = 0.098 ∙ 1.2 ∙ 1000(20 − 𝑇ute)   (W) 

   𝐸v = 𝑃v ∙ 30.5      (Wh) 

Tabell 3: Kontrollerade ventilationsförluster i ett frånluftssystem 

Månad Tute (˚C) Pv (W) Ev (kWh) (30,5 
dygn) 

Jan -9 3410 2496 

Feb -9 3410 2496 

Mars -6 3058 2238 

April -2 2588 1893 

Maj 3 1999 1463 

Juni 9 1294 947 

Juli 9 1294 947 

Aug 9 1294 947 

Sep 5 1764 1291 

Okt 1 2234 1635 

Nov -4 2822 2066 

Dec -8 3292 2410 

    

Summa per år:  28459 20832 

Dimensionerande värdet för frånluftsventilationen uppgår till 5221 W, se bilaga 6. 
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Alternativ 2: Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) 

Vid användning av från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning så ser energiförlusten Ev,Lv 
ut enligt Tabell 44 och beräknas enligt ekvation 3.11. 

   𝑃v,Lv = 𝑞v ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑇till − 𝑇å)    (W) (3.11) 

   𝑃v,Lv = 0.098 ∙ 1,2 ∙ 1000(𝑇till − 𝑇å)  (W) 

   𝑇å = 𝜂 ∙ (𝑇från − 𝑇ute) + 𝑇ute    (W) (3.12) 

   𝑇å = 0.8 ∙ (20 − 𝑇till) + 𝑇till    (W)  

   𝐸v,Lv = 𝑃v,Lv ∙ 30.5     (Wh) 

Tabell 4: Kontrollerade ventilationsförluster i ett FTX-system 

Månad Ttill (˚C) Tå Pv,Lv (W) Ev,Lv (kWh) (30,5 dygn) 

Jan -9 14,2 682 499 

Feb -9 14,2 682 499 

Mars -6 14,8 611 447 

April -2 15,6 517 378 

Maj 3 16,6 399 292 

Juni 9 17,8 258 189 

Juli 9 17,8 258 189 

Aug 9 17,8 258 189 

Sep 5 17 352 258 

Okt 1 16,2 446 327 

Nov -4 15,2 564 413 

Dec -8 14,4 658 482 

     

Summa per år   5691 4166 

Dimensionerande värdet för ventilationsförluster i ett FTX-system uppgår till 1223 W, se bilaga 
6. 
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4.1.1.4 Sammanställning av värmeförlusterna  
På helårsbasis blir den förväntade totala energiförlusten 55000 kWh för frånluftssystem i 
byggnaden och 38000 kWh för FTX-system. Det vill säga med frånluftsventilation blir 
energiförlust 45 % större jämfört med FTX-ventilation. Variationen under året visas i figur 6. 

 
Figur 5: Transmissionsförluster, kontrollerade och okontrollerade ventilationsförluster för årets alla 
månader. 
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Värmeförluster under öppna perioder 
Eftersom fjällstugan bara är i bruk under delar av året redovisas separat de förväntade förlusterna 
för perioderna som är aktuella i tabell 5 och 6.  

Tabell 5: Summering av energiförluster för stugan med F-ventilation för de öppna perioderna under 2012. 
Värdet per dag för respektive månad har beräknats och därefter summerats för de aktuella dagarna i varje 
period. 

Period Transmission 
(kWh) 

Okontr.vent 
(kWh) 

F-vent (kWh) Totalt 

(kWh) 

28/12-6/1 1028 294 807 2129 

22/2-24/4 5427 1548 4255 11230 

20/6-29/9 4425 1260 3463 9148 

Totalt (kWh) 10880 3102 8525 22507 

 

Tabell 6: Summering av energiförluster för stugan med FTX-ventilation för de öppna perioderna under 
2012. Värdet per dag för respektive månad har beräknats och därefter summerats för de aktuella dagarna i 
varje period. 

Period Transmission 
(kWh) 

Okontr.vent 
(kWh) 

FTX-vent (kWh) Totalt 

(kWh) 

28/12-6/1 1028 294 161 1483 

22/2-24/4 5427 1548 850 7825 

20/6-29/9 4425 1260 691 6376 

Totalt (kWh) 10880 3102 1702 15684 

 
  



 

26 

Dimensionerande värmeförluster 
De dimensionerande värmeförlusterna för transmission och ventilation kan ses i tabell 7. 

Tabell 7: Dimensionerande värmeförluster för transmission och ventilation. 

 Frånluftssystem P (W) FTX-system P (W) 

Transmissionsförluster 3600 3600 

Okontrollerade 
ventilationsförluster 

1900 1900 

Ventilationssystem 5221 1123 

 10721 6623 
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4.1.2 Energiåtgång för drift av ventilationssystemet 
För ett FTX-system är SFP-talet på moderna anläggningar 1,6 +/- 0,4 kW/(m3s). [5][11] Det 
innebär att energiförbrukningen för ett FTX-system vid en luftomsättning på 98 l/s blir mellan 
118 och 196 W, se ekvation 4.1. 

𝑃 = 𝑆𝐹𝑃𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 157 + −⁄ 39 𝑊  (4.1) 

En rekommendation om dimensionering av fläktar och FTX-system har lämnats av 
ventilationskonstruktör. Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC (produktbeskrivning 
se bilaga 7) har lämplig prestanda. Den har två EC-fläktar och medger eftervärmning med el eller 
vatten. Fläktarna i drift kräver 200 W vid 85% av maximal kapaciteten. Det drar inte mer om 
systemet används med eftervärmning. Effektförbrukningen är jämförbar med värdet beräknat 
med ekvation 4.1. 

Energiåtgång för drift av frånluftsventilation bör enligt boverkets byggregler inte överstiga 0,6 
kW/(m3/s) vilket skulle innebära 59 W. [4] 

4.1.3 Energiåtgång för drift av uppvärmningssystemet 
För värmedistributionen i huset står valet mellan ett vatten-glykol-buret system eller ett luftburet 
värmesystem. Det förstnämnda kräver en cirkulationspump. Enligt intervjuperson A, kan Stratos 
25/1-6 vara en tillräcklig storlek, vilken kräver en tillförd effekt på 85W, se bilaga 7. [12] 

För värmeproduktion är värmepanna (ved) med värmebatteri (ackumulatortank) ett alternativ. 
Det behövs en cirkulationspump mellan pannan och batteriet enligt intervjuperson B så skulle en 
Grundfos UPS 25-40 vara ett lämpligt alternativ. Den har en effektförbrukning på 30-45W 
beroende på hastighet. Denna cirkulationspump är bara i drift i samband med eldning, det vill 
säga har ingen kontinuerlig elförbrukning och är också lämplig som cirkulationspump till 
luftbehandlingsaggregat med eftervärmning, se bilaga 7. [13] 

Vid val av luftbehandlingsaggregat med eftervärmning behövs en cirkulationspump typ Grundfos 
UPS 25-40 för cirkulationen mellan värmebatteri och eftervärmningsaggregat. [13] 

4.1.4 Beräkning av elåtgång för belysning 
Belysningsel är beräknad utifrån 50 st LED-lampor à 4 W, var och en uppskattningsvis tänd 2 
timmar i genomsnitt per dygn. Detta resulterar i en snitteffekt på 17W, en dygnsförbrukning 
motsvarande 0,4 kWh eller 12,2kWh/månad. 
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4.1.5 Sammanställning av elbehovet 
Sammanställning av effektförbrukningen för ventilations och uppvärmningssystemen visas i 
Tabell 8. Därtill kommer effekten för belysning på 17W.  

Tabell 8 Sammanställning av effektförbrukningen för ventilations och uppvärmningssystemen. 

System Cirkulationspump 

Grundfos 25-40 

40W 

Cirkulationspump 

Stratos 25/1-6 

85W 

FTX-
ventilation 

REC 
Temovex 

200W 

Frånluft-
ventilation 

59W 

Totalt 

FTX med 
luftvärme 

2 st  1 st  280 W 

Frånluft- 
ventilation 
med 
radiatorer 

1 st 1 st  1 st 184 W 

FTX med 
radiatorer 

1 st 1 st 1 st  325 W 
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4.2 Energitillgångar 

Från analysen av energiåtgången uppskattas det totala effektbehovet från 184 till 325 W. Vid 
beräkning av energiproduktionen används en effekt på 350 W för att klara behovet med viss 
marginal. 

4.2.1 Energitillgångar sol 
Till hjälp för beräkning av potentialen i solcellssytem och dimensionering användes SolEl-
programmet samt datorprogrammet PVsyst. 

4.2.1.1 Uppskattning av potentialen i ett solcellssystem med hjälp av SolEl-programmet 

SolEl-programmet framtaget av Elforsk AB möjliggör beräkning av elproduktion från solceller.  

Lokalisering: Solinstrålning och temperatur varierar och är beroende av var anläggningen 
placeras. Vid Stensdalsstugan varierar solinstrålningen mot horisontalplanet över året vilket kan 
ses i Figur 6och bilaga 3. 

 
Figur 6: Normalvärde för instrålningen. 
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Uträkning med hjälp av SolEl-programmet: Vid beräkning av hur mycket energi (E), ekvation 
(3.13) som är realistiskt att producera går det att göra en uppskattning genom att beakta följande 
faktorer. [8] 

E=G* ηG * ηväx* ηcell (3.13) 

- Globalinstrålningen (G) mot horisontalplanet, som kan avläsas i figur 4.  
- Beroende på tiltning och i vilken riktning solcellen står kan instrålningen (ηG) mot 

solcellen variera vilket visas i procent i figur 3.  
- Växelriktarens effektivitet är (ηväx) som är ca 90 %.  
- Solcellen är inte så effektiv att den kan ta tillvara på all energi utan ligger på en effektivitet 

(ηcell) på ca 15 %. 

Insättning av ovanstående värden i ekvation 3.13 ger: 

E=132,3 kWh/(m2 år) (G=875, ηG=112 %, ηväx=90 %, ηcell=15 %) 

En analys av produktionen på månadsbasis uppvisar en stor variation enligt Tabell 9 [9] 

Tabell 9: Månadsvis beräkning av produktionen från solceller med hjälp av SolEl-programmet 

Månad kWh/m2 Interpolerat 
värde  
kWh/m2 

15% 
verkningsgrad 
kWh/m2 

Antal m2 för att täcka behovet 
för 350 W eller 256 kWh/månad 

Jan   13 2,0 130,2 
Feb 23   3,5 73,6 
Mars   69,5 10,5 24,4 
April 115   17,4 14,7 
Maj   137,5 20,8 12,3 
Juni 160   24,2 10,6 
Juli   135 20,4 12,5 
Aug 110   16,6 15,4 
Sep   68 10,3 24,9 
Okt 26   3,9 65,1 
Nov   14,5 2,2 116,8 
Dec 3   0,5 564,4 
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4.2.1.3 Beräkning för framtagande av ett solcellssystem med hjälp av PVsyst  

För att göra en mer detaljerad prognos för energiproduktionen med solceller användas 
datorprogrammet PVsyst som tar med fler parametrar i beräkningen än SolEl-programmet. 
Programmet räknar ut hur mycket solceller och batterier som behövs för att säkerställa 
energibehovet samt redovisar eventuellt överskott av energi eller krav på att tillföra energi via 
t.ex. generator för angivet behov. [7]  

Indata till programmet är följande: 

- Horisontlinje 
- Markreflektion 
- Koordinater – placering 
- Temperatur – för respektive månad 
- Solinstrålning – för respektive månad 
- Loss-Of-Load – Acceptansnivån för att användarens behov ej går att uppfylla 
- Day requested autonomy – antal dagar batterierna kan klara energibehovet utan tillskott 
- PV-geometri 

Uppskattning av horisontlinje. Skuggning har inverkan på hur mycket sol som träffar 
solcellerna. Skuggningen påverkar solcellerna i hög grad. I figur 9 åskådliggörs hur en del av 
horisonten ser ut. Solens instrålning begränsas vintertid av Lill-Stensdalsfjället som ligger söder 
om stugan och kan ses i figur 8. [14] 

 

Figur 7: Fotografi från stugan. Etableringsplatsen syns till höger i bilden. Bilden är tagen i sydlig riktning. 
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Figur 8 Skuggning av stugan från olika riktningar, kryssen markerar var störst vinkel för skuggningen 
uppstår för respektive riktning. 

Genom analys av höjdkurvor i kartan i Figur 8 har avståndet till högsta skuggande punkt och 
begränsande instrålningsvinkel beräknats med hjälp av ekvation 4.2. Resultatet redovisas i Tabell 
0. Horisontens inverkan åskådliggörs i Figur 9.  

α = tan−1 �∆h
l
�    (4.2) 

Tabell 10 Vinkeln 𝛂 ”Height[˚]” för de olika riktningarna från stugan 
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Figur 9 Solens bana och horisontens inverkan under olika tider på året, gråa fältet - skuggning pga berget 

Pv-geometri: Programmet kan optimera lutningen på solcellerna. Optimeringsalternativen består 
av sommar, vinter och år. Alternativ vinter valdes då det ansågs vara viktigare att optimera för 
vinter och inte sommar då det finns betydligt mer sol under sommaren. Programmet räknade ut 
att tiltningen i så fall bör vara på 70 grader. De blå linjerna i figur 10 visar inom vilka gränser 
solcellerna har möjlighet att tillvarata solens strålar. [7] 
Uppskattning av markreflektion: Instrålning på grund av markreflektion är högre om det är 
snö än barmark. Reflektionen utrycks i enheten Albedo och är 0,82 för ny snö, 0,65 för blötsnö 
och 0,2 för barmark/gräs. Uppskattningsvis skulle det kunna se ut som i Tabell 11. [7] 
Tabell 11 
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Sammanställning av beräkningar med PVsyst 

Vid inställningar med en jämn förbrukning av 350W mars, april, juni-sept (vilket är stugans 
normala öppettider) för olika värden på LOL och day requested autonomy, ger programmet 
förslag på batterikapacitet och solcellskapacitet (Watt peak (Wp)), se Tabell 12 [7] 

Tabell 12: In- och utdata redovisat i tabellform. 

Indata Utdata 

Loss-Of-Load 

(%) 

Day-requested-
autonomy  
(dagar) 

Batteristorlek 

(Ah (48V)) 

Solceller  

(kWp) 

Solceller vid 15% 
verkningsgrad  
(m2 ) 

1 1 194 3,4 22,7 

10 1 194 1,8 12 

1 10 1938 2,2 14,7 

10 10 1938 1,5 10 
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I Figur 10 - Figur 12 illustreras sambanden under de öppna perioderna. Figur 10 visar vid 1 % 
LOL och 1 Day-requested-autonomy (194Ah (48V) 3,4kWp) ett behov av tillförd energi från 
back up generator på 248 kWh. [7] 

 
Figur 10: Vid 1% LOL och 1 day requested autonomy (194 Ah (48V) 3,4 kWp) 
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Vid en ökning av solcellskapaciteten till 6.3kWp och vid oförändrad Day-requested-autonomy 
minskar behovet av tillförd energi från backup-generatorn till 120 kWh det vill säga ca hälften så 
mycket, se figur 12. [7] 

 
Figur 11: Vid en ökad solcellskapacitet till 6.3 kWp och bibehållen batterikapacitet på 194 Ah (48V) 
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Figur 13 visar en simulering på ett system med 1% LOL, 10 Day-requested-autonomy (1938 Ah 
(24V), 2,2 kWp). Jämfört med 194Ah (48V) 3,4kWp (diagram 5) krävs det 10 gånger så mycket 
batterikapacitet men bara 175 kWh från backup-generatorn. [7] 

 
Figur 12: 1% LOL 10days (1938 Ah (48V) 2,2 kWp) 
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Vid året runt bruk med konstant effektuttag på 350 W föreslår programmet att inte gå under 17% 
LOL vid 1 Day-requested-autonomy vilket resulterar i 194 Ah 20 kWp. Figur 14 illustrerar 
energianvändningen om stugan används året runt. Energibehovet är då ca dubbelt så stort, 3066 
kWh. Det krävs ca 10 gånger så mycket solceller och nästan 4 gånger mer från backup-
generatorn. [7] 

 

 
Figur 13: 17 % LOL 1 day (194 Ah 20 kWp) 
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I Tabell 13 -Tabell16 redovisas olika alternativ för att kunna tillgodose behovet av el, för den 
öppna perioden och för året-runt-bruk. 

Tabell 13: Hur elbehovet kan täckas för de öppna perioderna med solceller och elverk, varje rad 
representera varsitt alternativ. 

Ah (42V) kWp M2 solceller Generator 
kWh 

Generator 
timmar 
(6kW) 

Liter diesel Genererad 
värme 
från 
Generator 
kWh 

194 3,4 23 249 42 96 478 

194 6,3 42 121 20 46 232 

1938 2,2 15 176 30 68 338 

 

Tabell 14: Hur elbehovet kan täckas för de öppna perioderna med bara elverk. 

 

 
Tabell 15: Hur elbehovet kan täckas för året-runt-verksamhet med solceller och elverk. 

Ah (42V) kWp M2 solceller Generator 
kWh 

Generator 
timmar 
(6kW) 

Liter diesel Genererad 
värme 
från 
Generator 
kWh 

194 20 134 909 152 347 1745 

 

Tabell 16: Hur elbehovet kan täckas för året-runt-verksamhet med bara elverk 

 

  

Elverk kWh Elverk timmar (6kW) Liter diesel Genererad värme 
från Elverk kWh 

2100 350 798 4032 

Generator kWh Generator timmar 
(6kW) 

Liter diesel Genererad värme 
från Generator kWh 

4200 700 1596 8064 
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4.2.2 Energitillgångar Vind 

Småskaligt vindkraftverk har visat sig leverera mindre än vad som var förväntat. De har många 
rörliga delar som kan gå sönder. Stora moderna vindkraftverk har möjlighet att anpassa sig till 
vinden genom att ändra vinkeln på bladen och ställa sig i rätt vinkel mot vinden. De små 
vindkraftverken har inte den möjligheten och blir en dålig kompromiss. Dessutom blir de 
placerade på relativt låg höjd. [15] 

Vid en studie utförd inför byggandet av Monte Rosa Hut i Schweiz avfärdades vindkraft på grund 
av stort behov av underhåll och risken för nedisning av rotorblad. [16]  

4.2.3 Elverk drivna av fossilt bränsle 

För de perioder då solcellerna inte kan leverera tillräckligt med energi kan en generator användas. 
Vid kontakt med intervjuperson D föreslogs två olika elverk med utgångspunkt från det 
beräknade behovet. Onan 6,0 MDKBJ och Daily R6000LSM, se bilaga 8. [17] 

Onan 6 är försedd med vattenkyld avgaslimpa. Aggregatets kylsystem kopplas till 
ackumulatortank och ger vid drift ett energitillskott på motsvarande 1,92 gånger uttagen elektrisk 
effekt.  

Daily R6000LSM är luftkyld och behöver installeras med beaktande att det kräver riklig 
lufttillförsel. 

Aggregaten har möjlighet att fjärrstartas via signal från till exempel batteriövervakningssystemet 
eller manuellt påkallad start från exempelvis kök för att driva diverse köksutrustning.  

Effekten för Onan 6,0 är 6kW, för Daily 5,5 kW. Dieselåtgången för Onan 6,0 är 2,28 l/h vid full 
effekt. Det skulle resultera i att om solcellerna inte producerar någon elektricitet behöver 
generatorn vara igång 1,5 timmar/dygn för att täcka stugans elbehov. [bilaga 8] 

 
 
  



 

41 

5 Diskussion 
Transmissionsförlusterna påverkas av den dimensionerade utetemperaturen som i sin tur är 
baserad på byggnadens värmetröghet. Byggnadens värmetröghet är satt till 2 dygn, vilket är ett 
antaget värde. Ökas värmetrögheten, minskas transmissionsförlusterna. Extra isolering minskar 
uppvärmningsbehovet. Värdet på de okontrollerade ventilationsförlusterna är satta till 0,2 oms/h 
vilket skulle kunna minskas för att minska de förlusterna. Ändras dessa värden skulle det kunna 
ge ett annat resultat vilket bör beaktas vid projektering. 

Det går att beräkna energitillskott från Pg (gratiseffekt från exempelvis människor) och Ps (effekt 
från solinstrålning via fönster) [5][6] men då är det nödvändigt att veta vad det är för fönster, hur 
många människor som uppehåller sig i byggnaden och hur länge de gör det, vilket inte har 
undersökts. De okontrollerade ventilationsförlusterna kan påverkas av beläggningen – öka med 
antalet personer. Troligen balanserar dess tillskott och förluster varandra. 

Värmeförlusterna för de två olika systemen med FTX- och F-ventilation är 15684 kWh 
respektive 22507 kWh vilket är en skillnad på ca 6823 kWh (för de öppna perioderna). Det 
motsvarar 2,5–3,5 m2 ved (beroende på trädslag) om vedpannan har en verkningsgrad på 85 %. 
[19] Den totala mängden ved som skulle behövas för de olika systemen blir då 5,8–7,8 m2 för 
FTX- och 8,3–11,3 m2 för F-ventilationen. 

För att begränsa ventilationsförlusterna är FTX-system den optimala lösningen, detta reducerar 
behovet av ved, transporter och förrådsutrymmen. I valet ska beaktas att det har en högre 
effektförbrukning än frånluftsventilationen. Det medför behov av en större elproducerande 
anläggning. 

Effektbehovet för drift av FTX-ventilationen varierar enligt resultatet mellan 118-200 W. Vilket 
värde som väljs har stor inverkan på hur mycket el som behöver produceras. Beroende på vilket 
uppvärmnings- och ventilationssystem som väljs uppgår effektbehovet till 210 – 342 W. 

I valet mellan frånluftsventilation och FTX-system ska beaktas att FTX-systemet kräver en högre 
servicegrad.  

Cirkulationspumpen mellan vedpannan och ackumulatortanken är bara igång när det eldas vilket 
skulle innebära att de 40 W som är med i beräkningen vid eldning 6 timmar/dygn skulle motsvara 
10 W i kontinuerlig drift. 

Som ses i figur 11-14 uppstår överskott av solel vilket skulle kunna användas exempelvis till en 
elspis. Möjligheten till detta uppstår framförallt i system med mindre batteristorlekar och större 
solceller då solcellerna oftare producerar mer än vad batterierna kan tillgodogöra sig. 

Enligt SolEl-Programmet skulle det behövas 25 m2 solceller med en verkningsgrad på 15 %, det 
vill säga 3,75 kWp, för att täcka behovet för mars, april och juni – september. Programmet har 
visat sig ha brister då det räknar med att det har en kontinuerlig tillförsel av el från solcellerna. 
PVsyst programmet räknar ut sannolikheten för att solcellerna och batterierna inte kan tillgodose 
användarbehovet (till exempel skiftande väderförhållande), då generatorn måste hjälpa till.  

Vindkraft har potential men svagheter och det är svårt att räkna fram användbara värden. Skulle 
man trots begränsningarna som beskrivits, överväga vindkraft bör vindförhållandena mätas på 
platsen. Detta kan minska behovet av elverk ytterligare. Det skulle vara intressant att göra en sol 
och vindmätning på plats för att ta reda på förhållandena mellan de båda energislagen. 

Elgeneratorn öppnar möjligheten att öka elproduktionen om så önskas, ger flexibilitet, för t ex 
elspis. 
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I framtiden kan anspråken öka, kanske med önskemål om varmvatten. Det kan tillgodoses med 
de föreslagna installationerna. De ger möjlighet att koppla till en solpanelsanläggning som 
alternativ varmvattenkälla. Solpaneler skulle även kunna användas för uppvärmning av 
byggnaden. Detta ligger utanför uppgiftens avgränsning, men är något som också bör övervägas 
redan i projekteringsfasen för framtida fjällanläggningar. 
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6 Slutsatser 
Forskningsfrågan: 
Hur kan ett hus i isolerad fjällmiljö uppfylla kraven för uppvärmning och ventilation samt i vilken 
grad kan det lokala elbehovet som uppstår tillgodoses med solceller och vindkraft? 

Val av ventilationssystem är avgörande för hur mycket ved som behöver transporteras till stugan. 
Samtidigt som FTX-systemet kräver mer el för drift så kräver systemet mindre tillgång till ved 
jämfört med frånluftsventilation. 

Det är möjligt att tillgodose elbehovet som uppstår på grund av drift av uppvärmnings och 
ventilationssystemen med till största delen energi från solceller. Detta gäller framförallt under den 
del av öppna perioden som är från slutet av februari till slutet av september. Det är omöjligt att 
garantera en 100-procentig tillgång på el för drift av systemen utan att använda någon typ av 
backup-system. Om systemet är i drift året runt kan det behövas upp till tio gånger så stor 
anläggning av solceller samtidigt som kraven på tillförd energi från backup-system ökar. 

Möjligheten att kunna tillgodose elbehovet med hjälp av vindkraftverk har inte kunnat fastställas. 
Om det hade gått kanske behovet av backup-system hade varit lägre. 

Den redovisade metodiken bör kunna användas vid projektering av fjällstugor, fjällstationer och 
andra byggnader i isolerad miljö. 
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Bilaga 3 

Solceller 

 

Solstrålning per månad 

 

 

Månad kWh/m
2 

Interpolerat 

värde 

 

Jan  13  

Feb 23  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3
022 

Mars  69,5  

April 115  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3
042 

Maj  137,5  

Juni 160  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3
044 

Juli  135  

Aug 110  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3
046 

Sep  68  

Okt 26  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3
048 

Nov  14,5  

Dec 3  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3
050 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3022
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3022
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3042
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3042
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3044
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3044
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3046
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3046
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3048
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3048
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3050
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3050
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Bilaga 4 

Värmeeffektbehov [Pro vvs-inst sid4:1-4:15] 

Tdut Östersund 2-dagar -24,4 Östersund [proj vvs-installationer sid4:6] [ 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-

konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/dvut_2009%201_4_dagar.pdf ] 

Ytterväggar: 207 m2 

Golv: 279 m2 

Tak: 279m2 

Småfönster: 24 st ∙ 0,36 m
2
 = 8,64 m

2 

Stora fönster: 6 st ∙ 2,16 m
2
 = 12,96 m

2 

Dörrar: 6 st 2 ∙ 1 m
2
 =12m

2
 

 

Isotimber 300 e95 med ett U-värde på 0,11 W/(m
2
 K) [Isotimber] 

Rekommenderade isolertjocklekar för nybyggda hus som inte värms med direktverkande 

elvärme.    U-värde (W/m
2
)  Isolertjocklek (mm) 

Fönster  1,0 

Vindsbjälklag/tak  0,13  400-500 [Energimyndigheten 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Isolering/] 

Golv  0,13 [Antagande] 

Transmissionsförlust (Pt) 

Qt (utan köldbryggor) = ∑U*A= 

(207-(8,64+12,96+12)*0,11+279*0,13+279*0,13+(8,64+12,96+12)*1,0=125,2 W/K 

Qt (med köldbryggor)=1,2*125,2=150 W/K (antaget värde [Energimyndigheten]) 

 

Pt=Qt*(Tinne-Tdut)=150*(20-(-24,4))=6,67 kW  

 



Bilaga 5 
Okontrollerad Ventilationsförlust (Pov) 
0.2 oms/h =0,2*641,7=128,34m3/h=35,65 l/s  (Volym 279m2*2,3m=641,7m3) 
http://www.lth.se/fileadmin/energiportalen/Filer/Om_Energiportalen/Invigning/Posters/Passiv
hus_Energieffektiva_bost_der1_Maria_Wall_och_Ulla_Janson.pdf 
[http://www.paroc.se/knowhow/byggregler/boverkets-byggregler] 
Pv,rum=Qv(Tinne-DUT)  
Qv=ρ *cp*qv 
ρ=1,2 kg/m3 
cp=1000 J/kgK 
qv= 35,65 l/s=0,03565 m3/s       
Qv=1,2*1000*0,03565=42,78 W/K 
Pv,F=Qv(Tinne-DUT)= 42,78(20-(-24,4))=1900 W 
 
 



Bilaga 6 

Ventilationsförlust (Pv) 

Frånluftventilation med en luftomsättning på 98 l/s vid -24,4 ºC 

Pv,rum=Qv(Tinne-DUT) 

Qv=ρ *cp*qv 

ρ=1,2 kg/m
3
 

cp=1000 J/kgK 

qv= 98 l/s=0,098 m
3
/s      (Volym 279m

2
*2,3m=641,7m

3
) 

Qv=1,2*1000*0,098=117,6 W/K 

Pv,F=Qv(Tinne-DUT)=117,6(20-(-24,4))=5221 W 

 

 

FTX-ventilation med en luftomsättning på 98 l/s 

Pv,Lv=Qv(Ttill-Tå)= 

Qv=ρ *cp*qv 

ρ=1,2 kg/m
3
 

cp=1000 J/kgK 

qv= 98 l/s=0,098 m
3
/s 

Qv=1,2*1000*0,098=117,6 W/K 

Vid dimensionering av luftvärmeväxlare används EUT extrem utetemperatur vilket är kallare 

än DVUT. Anledningen är att rummet kyls ner snabbare med luftvärmeväxlare när en 

köldknäpp inträffar. [inst V 6:41] 

Tå=η(Tfrån-EUT)+EUT=0,8(20-(-32))-32=9,6 ºC  

(η =80% värmeåtervinning, [http://www.svenskventilation.se/?id=1379]) 

Pv,Lv=Qv(TTill-Tå)=117,6(20-9,6)=1223 W 
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Air handling unit
RT 400S-EC-RS

Made in 
Sweden

Overview
REC Temovex 400S-EC-RS is an air 
handling unit (AHU) designed for highly 
efficient ventilation and heat recovery. It 
is designed as a part of the white goods, 
and ready to be installed on the floor in a 
bathroom, boiler room, laundry or similar.

RT400S-EC-RS consists of fans, filters, 
after-heater (electric or water), automatic 
by-pass, integrated control panel and a 
counter-flow heat exchanger.

The casing is made of double hot galva-
nised	sheet	metal	with	30	mm	 insulation	 
 

between the sheets. The front and the 
side panels are white (RAL 9016, powder 
painted) and the front door has a magne-
tic strip to keep it closed.

Our counter-flow heat exchanger makes 
it possible to utilize the thermal energy 
in the used indoor air and use it to heat 
the fresh incoming air. The counter-flow 
heat exchanger also ensures that there 
is no leakage between used air and fresh 
air.  As a result, you get a good operating 
economy and a sound and comfortable 
indoor climate.

The supply air fan and exhaust air 
fan are individually set.

All models indicate min. flow at 
100	Pa	external	pressure	drop.	
Max.	flow	70%	of	max.	capacity.

**) Calculated on min. air flow 
 0,35 l/s /m2 (acc. to BBR 99:  
 the Swedish Board of Housing,  
 Building and Planning’s Building  
 Regulations, ”Dwellings, general”) 

***) Calculated on air flow 7 l/s /
 person (acc. to BBR 99 - see  
 above - ”Min. flow, supply air”)

Guide to setting air flow (in relation to floor area & number of persons)

Fans
RT400S-EC-RS has EC fans (electronic 
commutation) with external rotor motor. 
Each fan is individually set, continuous 
from	0-100%	(to	dimension,	use	approx.	
70%	 of	 maximum	 flow).	 The	 fans	 work	
with constant flow control, ensuring that 
the air flow is kept at the set level. The fan 
motors have integrated overheating pro-
tection. The impellers have blades that are 
bent forward. The fans have electric plugs 
for easy service/exchange.

Control panel
The AHU has a user friendly control panel 
which is integrated in the front (behind the 
door). There is a possibility to place the 
control panel outside the AHU instead, 
max. 10 m from the AHU.  Using the con-
trol	 panel,	 you	can	easily	 adjust	 settings	
such as supply air temperature, boosted 
air flow etc. The AHU is delivered with 
a pre-set option to connect an external 
booster and/or reducer of the air flow via 
timer or other types of switches.

* Acc. to The Swedish Energy Agency’s test in February 2010. 
(http://energimyndigheten.se/hushall/testresultat/FTX-aggregat)

200 400 600 800 10000

700S-EC-RS

1000S-RS

10 20 30 40 500

500 10000 m3/h

0 l/s100 200 300

Floor area, m2 **)

Number of persons ***)

Air flow

250S-EC-RS

400/400S-EC-RS

REC Temovex 400S-EC-RS
•	 ECO2	–	control	system	for	low-energy	and	passive	houses 
Comprises:	-	Air	flow	boost	for	warm	and	cold	air	 
	 -	Modes	for	cooker	hood	and	stove/fireplace	 
  compensation 
	 -	Mode	for	energy	saving 
 - Room or exhaust air control

•	 The	most	quiet	in	its	class*

•	 Lowest	power	consumption	(SFP	-	specific	fan	power)	 
in	its	class*



Air handling unit
RT 400S-EC-RS

Dimensioning graph

Technical specification

Supply air

Exhaust air

After-heater –  
Electrical

After-heater – HW 
Water temp. 55/45°C

Rated output, unit 1138	W 238	W

Rated output, standard 
heater

900 W 1500	W	at	85	l/s

Rated output, reinforced 
heater (optional)

1800 W 2800	W	at	85	l/s

Rated output, fans 2 x 119 W 2 x 119 W

Voltage/Frequency	input 230	V,	50	Hz 230	V,	50	Hz

Fuse 10 A 10 A

Filter,	supply	air	/	exhaust	air Bag	F7	/	Bag	G3 Bag	F7	/	Bag	G3

Weight 111 kg 111 kg

Water connection – DN12

Fire	classification A15 A15

Measurements	(WxDxH) 430x620x1900	mm 430x620x1900	mm

Duct connections 4x160 mm 4x160 mm

Condensate drain 3/4” 3/4”

Capacity
30%
40%
50%
60%
85%
100%

Air flow, l/s
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1.  Door
2.		 Filter,	exhaust	air
3.		 By-pass	damper
4.		 Fan,	exhaust	air
5.		 Fan,	supply	air
6.  Counter-flow  
 heat exchanger
7.		 Filter,	supply	air
8.  Inspection door
9.		 Adjustable	feet
10. Condensate drain
11. Control panel
12. After-heater

Above:  
Unit with left-hand door.
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Air handling unit
RT 400S-EC-RS

Connections
1. Extract air Ø160 mm
2. Supply air Ø160 mm
3.	Outdoor	air	Ø160	mm
4. Exhaust air Ø160 mm

��� ���

����

*) Water connection standard water bank. For EVBV2 (reinforced), inflow is left and return right.

OUT*) IN OUT*) IN

Dimensions

Left model Right model Bottom

Condensate drain
Nipple 3/4”

320

30

Sound power levels

Supply air - L 
WA 

dB(A)

Exhaust air - L 
WA 

dB(A)

Surrounding - L 
WA 

dB(A)

Capacity 
% 

External 
pressure Pa

Total
dB(A)

Octave band

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

20 125 52 45,3 47,8 45,4 43,8 37,3 24,5 22,8 19,3

50 161 57,5 48,9 53,3 52,1 49 43,4 34 33,9 31,7

60 241 61,2 54,3 55,8 55,9 53,4 45,9 38,1 38,2 36,2

max 343 68 55,2 61,8 64,5 61,2 51,6 46,4 47,8 46,6

Capacity 
% 

External 
pressure Pa

Total
dB(A)

Octave band

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

20 155 39 29,5 36,8 31,3 28,1 21,9 16,2 17,1 20,1

50 200 43,8 29,3 41,9 37,1 32,5 27,3 21,1 19,9 21,8

60 200 44,9 31,1 43 38,3 33,1 28,4 22,6 20,7 22,6

max 65 47,9 32,2 45,4 42,5 37 32,5 25,7 22,8 25,1

Capacity 
% 

External 
pressure Pa

Total
dB(A)

Octave band

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

20 87 50,3 43,9 45,4 42,8 37,6 42,5 35,8 23,3 17,3

50 73 54,1 48,7 50,1 46,2 39,8 42,2 40,1 31,3 22,9

60 58 55,9 47 53 49,2 41,9 43,6 42,4 34,2 25,7

max 125 64,7 55,8 60,9 59,3 49,7 51,2 52,9 44,6 38,7



Air handling unit
RT 400S-EC-RS

Filters
A filter alarm is integrated in the control 
system. Once a year, a signal lamp indi-
cates that it is time to control/exchange 
the filters. The alarm is easily turned off 
via the control panel.

After-heater  
(electric or water)
RT400S-EC-RS is fitted with an electric 
after-heating battery, 0,9 kW. The after-
heater ensures that the supply air tem-
perature does not go below the set tem-
perature.

As an optional extra, the AHU may be fit-
ted with a reinforced electric after-heater, 
1,8 kW, a water coil, 1,6 kW, or a reinfor-
ced water coil, 2,8 kW. If a water coil is 
used, we recommend that an automatic 
outdoor air damper is mounted on the 
outdoor air duct, so as to protect the 

battery against frost damages in case 
of a possible operational disturbance.  
When delivered, the AHU is prepared for 
an electric connection of an outdoor air 
damper.

Condensate drain
RT400S-EC-RS is fitted with a conden-
sate drain, which should be connected 
to a drain or fed to a floor drain. If there 
is no drain to connect to, the AHU may 
be fitted with a condensation boiler as an 
optional extra.

By-pass
RT400S-EC-RS is equipped with an 
automatic summer by-pass. On warm 
summer days, the control system makes 
sure cool indoor air is recovered by using 
cooling recovery. 

Standard AHU:
•	 Highly	efficient	counter-flow	heat	 

 exchanger

•	 Built-in	after-heating	battery,	 

 electric 0,9 kW (continuous regulation  

 by pulses)

•	 Automatic	by-pass	with	recovery	of	cool	 

 air (continuous regulation)

•	 Individually	adjustable	air	flows;	minimum,	 

 normal and maximum

•	 Fans	of	EC	type	with	constant	flow	 

 regulation

•	 Supply	air	regulation

•	 Filter	bags:	G3	(exhaust	air),	F7	(supply	air)

•	 Alarm	output

•	 Power	supply	230	V	for	outdoor	air	damper

•	 2	inputs	for	external	control	of	min./ 

 normal/max.

Optional extras:
•	 Built-in	reinforced	after-heating	battery,	 

 electric 1,8 kW

•	 Built-in	after-heater,	water	(incl	2-way	 

	 valve	and	0-10	V	valve	actuator)

•	 Built-in	condensation	boiler

•	 Outdoor	air	damper	with	spring	return

•	 ECO2	control	system	for	low-energy	 

 and passive houses

•	 Cooker	hood	and	stove/fireplace	 

 compensation (included in ECO2)  

 excl timer

•	 Energy	saving	mode	with	intelligent	 

 heating (included in ECO2)

•	 Protection	class	IP	X5

•	 Modbus	and	EXOline	(RS485)

Control functions

Overview  
of functions

Exhaust air
Extract air

Outdoor air

Supply
air



        Alarm
Flashing There are one or several alarms that have not been acknowledged.

Not flashing There are one or several alarms that have been acknowledged, but not 
dealt with.

        Setting
Flashing User	may	adjust	the	settings	in	this	menu	screen.

Not flashing Settings	cannot	be	adjusted	by	the	user.

Experts on indoor climate in low-energy houses
www.rec-indovent.se
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Control unit main screen

UP

DOWN

RIGHT

LEFT

CONFIRM

ALARM

CORRECT/UNDO

REC Indovent AB
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Position Antal Beskrivning Styckpris 

 1 UPS 25-40 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell 
produkt 

 
Art.nr.: 59524500 
Pumpen är uppbyggd enligt våtlöparprincipen, 
dvs en integrerad enhet motor/pump utan axel- 
tätning och med bara två packningar för tätning. 
Lagren smörjs av den pumpade vätskan. 
Pumpen kännetecknas av: 

* Radiallager och axel av keramik. 
* Axiallager av kol. 
* Rotorhölje och lagerplatta av rostfritt stål. 
* Korrosionsbeständigt pumphjul, Komposit, PES. 
* Gjutjärn pumphus. 

 
Motorn är av typen 1-fas. 
Ytterligare motorskydd behövs ej. 

 
Vätska: 
Högsta vätsketemperatur: 110 °C 

 
Tekniska data: 
TF klass  : 110 
Godkännande på namnplåt: VDE,GS,CE 

 
Material: 
Material, pump hus: Gjutjärn 

EN-JL1030 DIN W.-Nr. 
30 B ASTM 

Material, pumphjul: Komposit, PES 
 
Installation: 
Omg. max vid 80 gr C vätska: 80 °C 
Högsta arbetstryck: 10 bar 
Storlek, röranslutning: G 1 1/2 
Trycknivå röranslutning: PN 10 
Bygglängd: 130 mm 

 
Elektriska data: 
Effekt in hatighet 1: 30 W 
Effekt in hatighet 2: 45 W 
Max. effekt in: 60 W 
Huvudfrekvens: 50 Hz 
Märkspänning: 1 x 230 V 
Ström vid hastighet 1: 0.13 A 
Ström vid hastighet 2: 0.2 A 
Max. ström: 0.26 A 
Kondensatorstorlek - drift: 2 µF 
Skyddsklass (IEC 34-5): IP44 

På 
förfrågan 
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Position   Antal    Beskrivning Styckpris 

Isolationsklass (IEC 85): F 
 

Övrigt: 
Nettovikt : 2.4 kg 
Bruttovikt: 2.6 kg 
Leveransvolym: 0.004 m³ 
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Beskrivning Värde 
Produktnamn: UPS 25-40 130 
Art.nr.: 59524500 
EAN nummer: 5708601064678 

 
Tekniska data: 
Varvtal: 3 
Max tryck: 40 dm 
TF klass: 110 
Godkännande på namnplåt: VDE,GS,CE 

 
Material: 
Material, pump hus: Gjutjärn 

EN-JL1030 DIN W.-Nr. 
  30 B ASTM 
Material, pumphjul: Komposit, PES 

 
Installation: 
Omg. max vid 80 gr C vätska: 80 °C 
Högsta arbetstryck: 10 bar 
Storlek, röranslutning: G 1 1/2 
Trycknivå röranslutning: PN 10 
Bygglängd: 130 mm 
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UPS 25-40 130 

 

Vätska: 
Högsta vätsketemperatur: 110 °C 

 
Elektriska data: 
Effekt in hatighet 1: 30 W 
Effekt in hatighet 2: 45 W 
Max. effekt in: 60 W 
Huvudfrekvens: 50 Hz 
Märkspänning: 1 x 230 V 
Ström vid hastighet 1: 0.13 A 
Ström vid hastighet 2: 0.2 A 
Max. ström: 0.26 A 
Kondensatorstorlek - drift: 2 µF 
Skyddsklass (IEC 34-5): IP44 
Isolationsklass (IEC 85): F 
Motorskydd: NONE 
Termiskt skydd: IMP. 
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Kontroller: 
Kopplingsboxens position: 9H 

 
Övrigt: 
Nettovikt: 2.4 kg 
Bruttovikt: 2.6 kg 
Leveransvolym: 0.004 m³ 
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OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas. 
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Uppfordringshöjd

Tillförd effekt P1
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Driftdata

Flöde

Uppfordringshöjd

Uppfordringsmedium

Mediatemperatur

Densitet

Kinematisk viskositet

Pumpdata

Fabrikat

Typ

Anläggningstyp

Tryckklass

Min. mediatemperatur

Max. mediatemperatur

WILO

Stratos 25/1-6 CAN PN 10

Hydrauliska data (driftpunkt)

Flöde

Tillförd effekt P1

Material / Tätning

Mått

Sugsida

Trycksida

Vikt

Motordata

Avgiven effekt P2

Varvtal

Anslutningsspänning

Märkström

Skyddsklass

Rp 1/G 1½ / PN

Rp 1/G 1½ / PN

4.1 kg

3400 1/min

IP 44

65 W

Vatten (rent)

0.9983 kg/dm³

1.005 mm²/s

0 m

0 l/s

20 °C

Enkelpump

10PN

0.78 A

2.337 kPa

Pumphus

Pumphjul

Axel

Lager

EN-GJL 200

Glasfiberförstärkt PPS

X 46 Cr 13

Metalimpregnerat kol

a1 182 b5 114
a2 43 l0 180
a3 56 l1 90
b3 76 l2 49
b4 89 G 25

Ångbildningstryck

-10 °C

110 °C

mm

Min tillåtna tryck (kav.)

Temperatur

Min tillåtna tryck (kav.)

50

3

95

10

110

16

°C

m

Spänningstolerans

Drifttyp dp-c

,      Hz1~ 230 V

Uppfordringshöjd

Tillförd effekt P1 85 W

Artikelnr (Standardutf) 2090447/RSK5761310

System: Högeffektiv pump

ELClass A

50

Stratos 25/1-6 CAN PN 10

10

10

Change technical data 3.1.10  -  13.05.2011 (Build 53)Sof twarev ersion 2012-01-01PrisdataAnv ändargrupp SE

WILO Sverige AB

Stinavägen 1, Box 3024

SE-350 33, Växjö

Tel: 0470-72 76 00, Fax: 0470-72 76 44
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Marine generator set 
Quiet DieselTM Series 
6/7.5 QD 
Model MDKBJ 

 

 

Features and benefits 
  

• Rugged dependability, high quality and innovation 
make Cummins Onan Marine Generators the leader in 
marine generator design and development, providing 
Performance you rely on.™ 

• The digital QD (Quiet Diesel) Series models are the 
first marine generator sets with self-monitoring 
capability and network communication. 

• The optional Cummins Onan Digital Display provides 
user-friendly self-diagnostic features and text display 
including extensive engine and alternator information. 

 • Cummins Onan Marine Generators, with advanced design 
and development processes, use technology to lower 
sound and vibration. Our sound shields minimize noise 
and deliver better sound quality. The optimized mounting 
system greatly reduces vibration. 

• Certified to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
emission standards. 

• Cummins Onan Marine Generators have the largest 
worldwide certified distributor/dealer support network in 
the industry with more than 70 years of marine 
experience. 

Models and ratings   

Model kW/kVA Voltage Amps Phase Hz Engine RPM 

6.0MDKBJ 6.0/6.0 110/220 54.5/27.3 1 50 Hz 2400 
  115/230 52.2/26.1 1 50 Hz 2400 
  120/240 50.0/25.0 1 50 Hz 2400 
7.5MDKBJ 7.5/7.5 120 62.5 1 60 Hz 2900 
  120/240 62.5/31.3 1 60 Hz 2900 

Single phase output at 1.0 power factor.  Other single phase configurations are available, contact your distributor/dealer for more information.  
Rating conditions are 100 kPa (29.6 in Hg) barometric pressure, 30% relative humidity and 25° C (77° F) (ref. ISO 3046). 

Sound level, weight, and size 
 

 
Sound level  Dimensions 

50 Hz configuration 60 Hz configuration Weight (dry) Length Width  Height 
69 dB(A)* 71 dB(A)* 195 kg (429 lb) 664 mm (26.1 in) 583 mm (22.9 in) 535 mm (21.1 in) 
*  Full load at 1 m    
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Standard features   

• Advanced digital electronic control providing extensive 
diagnostic capability 

• Shutdown with diagnostic indicator light for: high engine 
coolant temperature, high exhaust temperature, low oil 
pressure, over speed/voltage, starter overcrank, no raw 
water flow, additional customer input and many more 

• Start-run-stop switch with glow plug preheat and fuel 
pump priming modes for easy starting; run light and 
diagnostic indicator light 

• Start function has automatic glow plug preheat for 
cleaner starting  

• Engine starter with automatic start disconnect 
• Electronic governor allows the generator set to maintain 

isochronous frequency control and close voltage 
regulation to provide quality power for digital appliances 
and computers 

• Switchable between 50/60 Hz 
• Front panel oil fill and level check 
• Single phase AC alternator with single or dual voltages 
• Digital voltage regulator integral with control 
• 12 V DC electric system with battery charging, negative 

ground and DC protective circuit breakers 
• Electric fuel transfer pump for priming and lift capability 
• Freshwater cooling system with heat exchanger, 

expansion tank and coolant recovery system 

• Water cooled exhaust mixing elbow 
• AC mainline circuit breaker 
• Running time meter 
• Air intake silencer 
• Mounting systems with vibration isolators 
• Full flow lube oil filter 
• Oil drain and hose extension 
• Electric fuel shut-off via electronic governing actuator 
• Fuel filter/water separator 
• Drip pan base capable of containing all generator set fluids 
• External mount tabs allow flexible mounting arrangement 
• Bulk head type connections for ease of installation include 

fuel in, fuel out, battery, raw water inlet, wet exhaust and 
generator set ground (vessel bond) 

• Integral enclosure for environmental protection from noise, 
salt water, and moving parts 

• Plug-in watertight connector for optional remote control 
• Closed crankcase breather re-circulation to eliminate 

engine room contamination 
• Coolant overflow bottle for easy coolant level maintenance 
• Fire extinguisher access port 
• Factory load tested 
• Five year limited warranty 
 

Engine details 
 

Design:  4-cycle, water-cooled diesel 
Cylinders:  3 
Bore:  67 mm (2.64 in) 
Stroke:  68 mm (2.68 in) 
Displacement:  719 cm3 (43.88 in3) 
Compression ratio:  23.5:1 
Max fuel lift:  1.22 m (4 ft) 
Lube oil capacity:  3 L (3.2 qt) 
Coolant capacity:  3.1 L (3.3 qt) 
Coolant flow rate: 
50 Hz: 35 L/min (9.2 Gal/min) 
60 Hz: 29 L/min (7.7 Gal/min) 

 Raw water flow rate: 
50 Hz: 15 L/min (4 Gal/min) 
60 Hz: 19 L/min (5 Gal/min) 
Starting system:  12 V 
Power (max):  SAEJ1349  
50 Hz at 2400 RPM 10.5 kW 
60 Hz at 2900 RPM 11.3 kW 
Fuel injection pump:  Bosch MD type 
Combustion Chamber:  Spherical 
Max Raw Water Lift:  1.22 m (4 ft) 

Typical fuel consumption     

No. 2 diesel fuel, L/hr (Gal/hr)  1/4 load 1/2 load 3/4 load Full load 

6.0 MDKBJ-50 Hz  1.12 (0.30) 1.46 (0.39) 1.84 (0.48) 2.28 (0.6) 
7.5 MDKBJ-60 Hz  1.40 (0.37) 1.84 (0.48) 2.33 (0.61) 2.93 (0.7) 

Alternator details Generator set performance 

Design:  Cummins Onan revolving field, 2-pole, drip-proof 
construction, with encapsulated rectifiers 
Voltage Regulator:  Integral with digital-control 
Stator:  Skewed stator and 2/3 pitch windings minimize 
field heating and voltage harmonics; resin-coated for 
corrosion protection 
Rotor:  Dynamically balanced assembly; supported by 
pre-lubricated, maintenance-free ball bearings 
Cooling:  Rotor mounted centrifugal blower 
Insulation system:  Class H per NEMA MG1-1 -1.65 
and BS 5000 

Operating environment: Generator sets are durability 
tested at maximum ambient air temperature: 50° C (122° F) 
and raw water temperature: 37.8° C (100° F) 
Frequency regulation:  Isochronous 
Random frequency variation:  Will not exceed +/-0.5% 
of its mean value for constant loads from no load to full load 
Voltage regulation:  No load to rated load +/-1.5% 
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Cummins Onan Digital Display 

Cummins Onan Cruise Kit 

Basic dimensions 

Note:  This outline drawing is provided for general reference only and is not intended for design or installation. For more information see 
Operation and Installation manuals or obtain drawing A029F006 and wiring diagram from your distributor/dealer. 

Options   

• SAE J-1939 CAN data link for monitoring generator set 
status and diagnostics for engine and alternator 

• SmartCraft NetworkedTM data link for monitoring generator 
set status and diagnostics for engine and alternator 
(display available through Cummins MerCruiser Diesel) 

Accessories   

• Cummins Onan Digital Display - 
graphical LCD remote display for 
generator set operating 
parameters, diagnostics, and 
pre-alarm indication in text 
format 

• Basic remote panel with 
start/stop switch with run (green) 
and control status (amber) 
lamps 

• Dual remote station Y-adapter harness 
• Remote switch harness (connection) only for customer 

panel 
• Remote station harness pigtail 
• Remote display or panel wire harness - 15 ft, 25 ft,  

45 ft, 75 ft, 100 ft or 150 ft 
• Line circuit breakers for field conversion of frequency or 

AC voltage output 
• Remote fuel filter/water separator assembly 
• Fuel supply and return hose barb connectors 
• Siphon break kit 
• Wet exhaust hose and stainless steel elbow 
• Battery 

 • Kits for converting to SAE J-1939 CAN or SmartCraft 
NetworkedTM 

• Marine mufflers, water separator and resonator dual 
silencers 

• 12 V isolated DC control conversion kit 
• Ship-to-shore selector switch, single 

phase, 2 or 3 wire output 
• Cruise kit - maintenance parts - fuel 

filters, oil filters, raw water pump 
impellers, raw water pump belt and 
plastic container 
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Standards and testing  After sale support 

National Marine Manufacturers Association (NMMA) members 
produce every conceivable product used by recreational boaters. 
NMMA provides a wide variety of programs and services 
including technical expertise, standards monitoring, government 
relations advocation and industry statistics. 
The American Boat and Yacht Council (ABYC) develops 
standards and recommended practices for designing, 
constructing, equipping and maintaining small pleasure and 
commercial craft. 
This generator set was designed and manufactured in 
facilities certified to ISO 9001. 

                  

Warranty policy 

The Cummins Onan express, written limited warranty covers 
virtually everything except routine maintenance for the first two 
years you own your marine generator set, and covers parts and 
labor on major power train and generator set parts during the third 
through fifth years. 
 

 
 

 Largest distributor/dealer support network 
Cummins Onan generator sets are supported by the largest 
and best trained worldwide certified distributor/dealer network 
in the industry. This network of knowledgeable Cummins 
Onan distributor/dealers will help you select and install the 
right generator set and accessories to meet the requirements 
of your specific application. This same network offers a 
complete selection of commonly used generator set 
maintenance parts, accessories and products plus manuals 
and specification sheets. Plus, they can answer your 
questions regarding proper operation, maintenance 
schedules and more.  
 

Manuals: Operation, installation and parts manuals ship 
with the generator set. To obtain additional copies or other 
manuals for this model, see your Cummins Onan 
distributor/dealer and request the following manual numbers: 
Operation (A029Z105), Installation (A029Z106), Parts 
(A029Z108), Service (A029Z107). 
 

To easily locate the nearest Cummins Onan distributor/dealer 
in your area, or for more information, contact us at 1-800-888-
6626 (or 763-574-5000), or visit www.cumminsonan.com. 
 

 
 

Contact your distributor/dealer for more information 
 

 
Cummins Power Generation 
1400 73rd Ave. NE 
Minneapolis, MN 55432  USA 
Phone 1 763 574 5000 
Toll-free 1 800 888 6626 
Fax 1 763 574 5298 
Email www.cumminsonan.com/contact 
www.cumminsonan.com 

 

Back feed to a utility system can cause 
electrocution and/or property damage. Do 
not connect to any building electrical 
except through an approved device or 
after building main breaker is open. 

WARNING: !
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