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Abstract 

There are plans on constructing a new sort of house called attefall with high 

ambitions considering sustainability and energy efficiency for demonstration 

and testing purposes on campus Östersund, Mid Sweden University. Attefall 

is a type of house limited to 25 square meters that requires no building permit, 

as to recent decisions. Wall construction will consist of glulam timber from 

Glulam. For foundation and roof, a constructions system consisting mainly of 

foamglas made by Koljern, will be used. 

 

Literature studies within the subjects of sustainable building, energy systems 

and building regulations have been performed. As have calculations to 

determine the average heat transfer coefficient and specific energy usage for 

comparing with current building regulations. A model of the house was made 

to ensure chosen energy systems would fit within the limits of an attefall-

house and still accommodate a home. 

 

This thesis examines the buildings thermal envelope in regards to current 

construction requirements. Manufacturing above building materials is quite 

environmentally friendly but the insulation properties of glulam bring 

difficulties when confronted with building requirements, however, log homes 

have a heat retaining ability which evens out temperature oscillation and 

contributes to lower the energy usage. 

 

The thesis also examines which renewable energy sources are suitable for this 

type of house. Hot water for heating and domestic water is generated with a 

system consisting of a solar hot water system, solar collectors and storage tank 

with integrated immersion heater, connected to a woodstove which heat air as 

well as water. A hybrid solution made up of a wind turbine and eight 

photovoltaic panels connected to the grid enabling selling excess production 

and buying when needed.  
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Sammanfattning 

Det finns planer på att uppföra ett demonstrations-och testobjekt i form av ett 

attefallshus med höga krav på hållbarhet och energieffektivitet på 

Mittuniversitetets campus i Östersund. Attefallshus är ett begrepp för 

bygglovsbefriade komplementbostäder om högst 25 kvadratmeter som nyligen 

infördes. Huset ska byggas med Glulams limträelement som ytterväggstomme 

och Koljerns byggsystem med cellglasisolering som grund och 

takkonstruktion. 

 

För att lösa problemet har litteraturstudier gjorts inom området hållbart 

byggande, energisystem och byggregler. Beräkningar har gjorts för jämförande 

av husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och specifika 

energianvändning mot gällande byggregler. En modell av huset har gjorts för 

att se till så valda energisystem ryms inom attefallshusets ramar och ändå 

fungerar som en bostad. 

 

Detta examensarbete undersöker hur väl klimatskärmen klarar gällande 

byggkrav. Tillverkningen av ovanstående byggmaterial är klimatvänlig men 

limträelementens isoleringsförmåga har enligt beräkningar svårt att klara av 

byggkraven. Timmerhus har dock en värmelagrande förmåga som jämnar ut 

inneklimatet och bidrar till lägre energiförbrukning. 

 

Examensarbetet undersöker även vilka förnyelsebara energikällor som är 

lämpliga att använda för husets försörjning. Vattenburen uppvärmningen och 

tappvarmvatten genererar med en systemlösning bestående av solfångare på 

taket och en vattenmantlad vedkamin kopplade till en ackumulatortank med 

elpatron. El genereras av en hybridlösning bestående av en vindturbin och 8 

solceller monterade på ett trätorn kopplat till elnätet för försäljning respektive 

köp av el vid behov.  
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Nomenklatur 

A-temp Den area som byggnadens specifika 

energianvändning beräknas efter, 

omfattar invändig area för 

våningsplan, vindsplan och källarplan 

som är avsett att värmas till mer än 

10oC. 

 

BBR Boverkets byggregler, gäller vid 

uppförande och ändring av 

byggnader. Aktuell version BFS 2015:3 

BBR 22. 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur 

(°C). Värdet utgår från ortens klimat, 

byggnadens tunghet och effektbehov. 

Används för att beräkna en byggnads 

effektbehov. 

Förnyelsebar energi Energiresurser som ständigt förnyar 

sig och kommer därför inte ta slut 

inom en överskådlig tid.  

Hållbarhet Det finns tre dimensioner av 

hållbarhet: social, ekonomisk och 

ekologisk. Ekologisk hållbarhet är i 

fokus i detta arbete om inget annat 

anges. 

Klimatzon Sverige är uppdelat i fyra klimatzoner 

som avgör hur stor den specifika 

energianvändningen får vara, enligt 

BBR. 

Limträ Lameller av trä som limmas ihop längs 

fiberriktningen till 

konstruktionselement, vanligtvis 

balkar och pelare. Limträ kan ta stor 

last i förhållande till sin vikt och kan 

anpassas till att klara långa 

spännvidder. 
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Timmerhus Traditionell byggmetod där huset 

byggs av staplade trästockar som är 

formade för att passa ihop. Knutar i 

husets ände låser fast stockarna. 

Tung stomme Syftar inte nödvändigtvis på vikten 

utan på stommens förmåga att lagra 

värme. 

U-värde Värmegenomgångskoefficient, anger 

isoleringsförmåga för enskild 

byggnadsdel (W/m2K). 

Um-värde Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, anger 

genomsnittligt värde för 

isoleringsförmågan hos hela 

byggnadens klimatskärm (W/m2K). 

Verkningsgrad Ett värde som anger förhållandet 

mellan tillförd energi och 

tillnyttagjord energi 

VFTDVUT   Värmeförlusttal. 

Värmevärde Anger den mängd energi som 

utvecklas vid förbränning av ett 

bränsle, exempelvis ved. Beror av 

bränslets energiinnehåll. 
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1. Introduktion 
Detta examensarbete är utfört som ett självständigt arbete på grundnivå vid 

Mittuniversitetet, Östersund på Avdelningen för ekoteknik och hållbart 

byggande och omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Det pågår i skrivande stund en undersökning på Mittuniversitetet i Östersund, 

med syftet att utreda limträtimmers termiska egenskaper för att ta fram ett 

värde för värmegenomgångskoefficient för byggnadsmaterialet. Det finns 

planer på att gå vidare med försöken genom att bygga ett demonstrations- och 

testobjekt på Mittuniversitetets campusområde i Östersund i form av ett 

attefallshus med höga krav på hållbarhet. 

 

Attefallshus är en ny sorts bygglovsbefriad byggnad som får användas som 

komplementbostad. Dessa nya möjligheter kan innebära att ett stort antal 

sådana byggnader uppförs varför det är intressant att undersöka hur det kan 

göras på ett hållbart och energieffektivt vis. Sådant fokus läggs vanligtvis på 

större enfamiljshus som har annorlunda behov och dimensioner som inte kan 

överföras direkt till mindre bostäder. 
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1.1. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl givna byggnadsdelar 

presterar i ett klimatskal, vilka förnyelsebara energikällor som bör användas 

samt hur väl ett sådant attefallshus uppfyller grundläggande krav och 

lågenergihusklassificeringar. Examensarbetet ska kunna ligga till grund för 

projektering till byggandet av ett attefallshus som kan användas till 

demonstrations- och testningsobjekt och samtidigt fungera som bostad. 

Examensarbetet kan även till viss del användas som vägledning för andra 

intressenter som ska bygga attefallshus om vilka förnyelsebara energikällor 

som kan passa ett sådant hus. 

 

1.2. Forskningsfråga 

Går det att bygga ett hus av attefallstyp med Glulams Loglock limträstockar 

som yttervägg/stomme med Koljerns cellglasisolering som grund- och 

takkonstruktion med höga krav på hållbarhet och energieffektivitet?  

 Går det att uppfylla lågenergihusklass utan att tilläggsisolera 

väggarna? 

 Vilka förnyelsebara energikällor är bäst lämpade för en sådan 

byggnad? 

 Hur väl är klassificeringskrav anpassade efter små bostäder? 

 

1.3. Avgränsningar 

 Ett eventuellt bygge kommer vara tillfälligt varför huset med 

tillhörande energisystem ska vara demonter- eller flyttbart. 

 Examensarbetet tar hänsyn till ekonomiska aspekter där det kan spela 

en avgörande roll, men ska inte fungera som en lönsamhetskalkyl.  
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2. Teori 

2.1 Lågenenergihus 

Energin som går åt till att driva och värma upp svenska hus, är en väsentlig 

del av Sveriges totala energianvändning, någonstans mellan 30-40 procent. 

Husens energianvändning har legat på ungefär samma nivåer under lång tid, 

samtidigt som den bebyggda ytan har ökat med runt 40 procent. Det innebär 

att energianvändningen per kvadratmeter har minskat, men då varje person 

tar mer yta i anspråk har resultatet blivit att den totala energianvändningen 

ligger kvar på samma nivå trots att man under denna tid har gått från att 

använda fossila bränslen som olja till mer hållbara alternativ som fjärrvärme 

(Petersson, 2009 s.35). När man talar om lågenergihus bör man därför även 

tänka på hur mycket yta en person är i behov av då energiberäkningar ofta tar 

hänsyn till en byggnads area och inte antalet personer som vistas i byggnadens 

när en byggnad klassas som miljövänlig.  

 

BBR anger inga särskilda begrepp på lågenergihus, inte heller några krav för 

att dessa ska uppfyllas. Däremot anges i BBR avsnitt 9:8 (BFS 2015:3) 

procentuella riktvärden för vad som är lämpligt att använda för den som vill 

ställa högre krav på energihushållningen. Låg energianvändning anses vara en 

byggnad med en specifik energianvändning på högst 75 procent av tillämpligt 

kravvärde. Uppgår byggnadens specifika energianvändning till högst 50 

procent av kravvärdet anses den ha mycket låg energianvändning. 

 

2.1.1. Passivhus 

För att ett hus ska kunna benämnas passivhus finns krav på hur högt 

byggnadens värmeförlusttal får vara samt tillåten specifik energianvändning, 

beroende på klimatzon. För småhus med en uppvärmd yta (Atemp) under 50 m2 

i klimatzon I, som inte värms upp med el finns inga krav på specifika 

energianvändningen men den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

(Um) får inte överstiga 0,33 (W/m2K) enligt BBR avsnitt 9:21 (BFS 2015:3). 

Kraven för passivhus, som omfattar värmeförlusttal (VFTDVUT) och levererad 

årsenergi (Elevererad), slås fast av Sveriges Centrum för Nollenergihus enligt 

kravspecifikationen FEBY 12 (2012). Kraven för passivhus är frivilliga att 

uppfylla då de understiger BBR:s krav enligt avsnitt 9:8 (BFS 2015:3). 
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Dessa frivilliga krav kan ställas av fastighetsägare för att göra en insats för 

miljön, få konkurrensfördelar vid försäljning eller uthyrning, eller för att 

minska kostnader för uppvärmning (Handbok för energihushållning enligt 

Boverkets byggregler, 2012 s. 15). Att uppfylla de frivilliga kraven kan även 

vara en god förberedelse för att klara framtidens skärpta energi- och miljökrav, 

på så vis kan även onödigt höga kostnader för ombyggnader undvikas, då 

samma regler ofta gäller för ombyggnad som nybyggnad. Vid ombyggnad tas 

hänsyn till bland annat bevarandet av kulturvärden då exempelvis fönster och 

dörrar som kan ha stor betydelse för klimatskärmens energieffektivitet även 

kan ha stor betydelse för husets karaktär och kulturvärden enligt BBR avsnitt 

9:92 (BFS 2015:3). Vid årsskiftet 2020/2021 träder ett nytt EU-direktiv i kraft 

som säger att alla nybyggda hus i Sverige ska vara när noll-energihus. Ökande 

energipriser i framtiden är en annan god anledning att bygga energisnåla hus 

redan nu. 

 

Passivhus är byggnader med begränsat behov av tillförd energi. Detta uppnås 

genom att bygga täta och välisolerade klimatskal, samt använda energisnåla 

hushållsmaskiner och snåla vatteninstallationer. Den värme som människor 

och apparater avger i kombination med solens värmande egenskaper tas 

tillvara på så effektivt som möjlig för att minimera behovet av tillförd energi 

för uppvärmning (Petersson 2012, s. 192). För att minska behovet av 

uppvärmning används ofta från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det 

kallas FTX-system och de tar tillvara på värmen i frånluften till att värma upp 

tilluften och kan ha en återvinningsgrad upp till 80 procent. FTX-system passar 

väl till de allt mer tätare husen som byggs då luftomsättning möjliggörs utan 

stora energiförluster (Energimyndigheten, 2010a). 

 

2.1.2. Plusenergihus 

Plusenergihus är i princip passivhus som kan producera mer energi än vad 

som förbrukas under ett år. Vanligtvis säljs delar av elproduktionen under den 

tid produktionskapaciteten är som störst, sedan köps el tillbaka via det vanliga 

elnätet när behovet uppstår (Andrén, 2011 s. 70). I bästa fall köps elen tillbaka 

till samma pris som den säljs men vissa elleverantörer säljer tillbaka elen 

dyrare än den köps vilket kan bero på att el vanligtvis säljs på sommaren då 

den är billigare än på vintern när behovet av köpt el ökar. Om produktionen 

överstiger konsumtionen på årsbasis kan huset anses vara ett plusenergihus. 
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Låga värmeförluster genom god isolering ligger i fokus och är en viktig del i 

byggandet av ett plusenergihus. Men stor uppmärksamhet måste även riktas 

mot husets läge och planlösning där väderstreck måste beaktas för att tillvarata 

solens värmestrålning, genom fönster såväl som på solceller och solfångare. 

Genom ett väldimensionerat eget system för energiförsörjning som överstiger 

de egna behoven kan även hus som inte uppfyller kraven för passivhus ändå 

uppfylla kraven för plusenergihus. Plusenergihus är inget väldefinierat 

begrepp och bör egentligen undvikas (Sveriges Centrum för lågenergihus, u.å.) 

men i denna rapport avses hus som producerar mer energi än vad som 

används under ett år. 

 

2.1.3. Andra definitioner på lågenergihus 

Det finns ett antal olika definitioner på energisnåla byggnader som beskriver 

energibehovet hos byggnader i olika nivåer. Passivhus innebär ett välisolerat 

hus med tätt klimatskal och låga värmeförluster som tar tillvara på den värme 

som bildas vid användning av huset från människor, hushållsapparater och 

tappvarmvatten. På så vis behövs ingen uppvärmning. Begreppen passivhus 

och minienergihus ligger nära varandra med endast små skillnader, kraven på 

minienergihus är lättare att uppnå. 

 

Nollenergihus använder inte mer energi än vad den tillför till el- eller 

fjärrvärmenät genom egen produktion. Därmed är kraven något högre för 

nollenergihus än för passivhus då den senare för använda tillförd energi, om 

än i liten mängd. Ett hus som producerar mer energi än vad det använder 

under ett år benämns plusenergihus och kraven för sådana byggnader är 

därmed något högre än nollenergihus (Sveriges Centrum för Nollenergihus, 

u.å). 

 

År 2021 införs skärpta energikrav som säger att alla nya byggnader ska byggas 

med standarden nära nollenergihus. Exakt vilka krav som ingår är inte beslutat 

än men den högsta tillåtna energianvändningen kan komma att halveras 

jämfört med dagens krav enligt BBR (Uppdrag 13: Nationell strategi för 

lågenergibyggnader, 2010 s. 19). Ett sådant incitament kommer leda till ökat 

byggande vilket i sin tur bör driva på utvecklingen av energisnålt byggande. 

Den 1:a mars 2015 trädde skärpta energikrav för lokaler och flerbostadshus i 

kraft. Denna skärpning innebär införandet av en fjärde klimatzon och en 

generell sänkning av 10 procent av den tillåtna energianvändningen. För den 

fjärde klimatzonen, som omfattar de sydliga kustlänen, resulterar de nya 
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reglerna i en skärpning på 20 procent. Detta innebär en skärpning på 10 

procent för småhus, i klimatzon fyra, vars krav annars är oförändrade då dessa 

nya byggregler medför en lättnad för små bostäder (Boverket, 2015). Viss 

skärpning har skett de senaste åren. Kraven enligt BBR 18 (BFS 2011:6) var 

högre, alltså lättare att uppnå, än dagens värden. Högst tillåtna genomsnittliga 

värmegenomgångkoefficient var då 0,50 W/m2K och den specifika 

energianvändningen begränsades till 150 kWh/m2Atemp och år.  
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2.2. Byggnadsdelar 

2.2.1. Loglock 

Limträstockar består av sammanlimmade lameller av gran eller fura, vilket 

bildar ett konstruktionselement som är starkt i förhållande till sin vikt. Träet 

som används är av samma höga kvalitet som används till limträbalkar vilket 

medför stor förmåga att ta upp last. Syftet med limträ är att begränsa 

effekterna av defekter som kvistar, då sannolikheten är låg att de olika 

lamellerna har defekter på samma ställe. Limträ har därför samma egenskaper 

i ett snitt, till skillnad mot konstruktionsvirke (Svenskt trä, 2015). 

Limträtimmer är en modern variant av det traditionella timmerbyggandet där 

massiva stockar sågats för att passa ihop. 

 

Limträstockar bildar en tung stomme som har en förmåga att jämna ut 

dygnstemperaturen då stommen värms upp när det är som varmast, antingen 

av solens värme eller av invändig uppvärmning. När det blir kallare avges 

värmen till inomhusluften vilket skapar en jämn och behaglig inomhusmiljö. 

En stomme av timmer har minimalt med köldbryggor jämfört med 

traditionella träregelstommar (X-house, 2014). 

 

Loglock är ett byggsystem utvecklat av Glulam som består av limträstockar 

med höjden 219 mm och bredden 140, 165 eller 190 mm. Riktpriset för en 

kvadratmeter vägg är runt 1700 kr för 140 mm, 2000 kr för 165 mm och 2300 kr 

för 190 mm enligt tillverkaren. Detta kan jämföras med färdig träregelvägg 

med isolering som kostar runt 1700 kr per kvadratmeter vägg. Monteringen av 

Loglock är enkel och går snabbt då stockarna staplas på varandra och sedan 

låses med rundstav i ände eller knutpunkt bestående av specialtillverkade 

pelare. Stockarna kan sedan demonteras och återanvändas. Mellan stockarna 

läggs isolering i form av linmatta. Limträet som levereras har torkats ner till 12 

procent vilket gör att krympning eller svällning minimeras. För att undvika 

skjuvning skruvas elementen ihop vartefter de läggs. Limträ är ett 

förnyelsebart byggnadsmaterial då det binder en mängd koldioxid under sin 

livstid som sedan avges vid eventuell förbränning (Glulam, u.å.). I träet tillåts 

fukten vandra naturligt vilket innebär att det inte krävs någon luftspalt eller 

plastfolie utan den massiva träväggen fungerar som en färdig vägg. Det 

innebär även att om huset inte används så kan det stå kallt utan uppvärmning 

vintertid utan att det uppstår risk för fuktskador (Gutehus, u.å.).  
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Loglock har ännu ingen fastställd värmegenomgångskoefficient men 

undersökningar sker i skrivande stund på ett testobjekt på Mittuniversitetets 

campusområde i Östersund. En mindre stuga som omfattar 15 kvadratmeter 

har byggts upp av limträstockar i tre olika dimensioner enligt ovan. Mätningar 

sker med värmeflödessensorer och värmekamera. Mätningar som har 

genomförts på väggelement med bredden 140 mm har resulterat i ett U-värde 

som varierar mellan 0,603 och 0,671 W/m2K. Det högre värdet är uppmätt med 

värmekamera på en större väggarea, än det lägre värdet som är uppmätt med 

värmeflödessensorer, och tar därmed hänsyn till köldbryggor (Danielski & 

Fröling, 2014 s. 8). Element som är tjockare bör rimligtvis uppnå bättre resultat. 

 

Figur 2.2.1. Uppbyggnad av yttervägg med Loglock 

limträstockar (Glulam, 2014) 

 

Limträstockars, eller timmerhus i allmänhet, 

beräknade U-värde innebär svårigheter att klara av de 

krav som ställs i BBR gällande energihushållning. Det 

ger dock en orättvis bild av dess isolerande 

egenskaper då massivt trä ger ett jämt inomhusklimat 

eftersom värme tas upp och lagras i väggen när 

temperaturen är hög, exempelvis vid eldning i kamin 

eller under en solig dag, för att sedan avges när temperaturen sjunker under 

natten (X-house, 2014). Det fungerar på liknande vis som en ackumulatortank 

där värme lagras för att avges vid behov. 

 

På så vis skapas ett jämnt inomhusklimat som är mindre energikrävande än 

vad väggens U-värde i samband med konventionella beräkningar anger. Vid 

U-värdeberäkningar av väggar består av olika material exempelvis 

stålregelvägg med mineralullsisolering, där stålet har väldigt hög 

värmeledningsförmåga och mineralull väldigt låg värmeledningsförmåga, blir 

väggens U-värde ett genomsnitt mellan material med väldigt olika egenskaper.  

Regelväggar ställer höga krav på isoleringens och plastfoliens utförande då 

slarv kan ha stora konsekvenser för energiförbrukningen i användningsfasen. 

Det är lätt hänt att det uppstår hål eller revor i plastfolien när den installeras 

med försämrad lufttäthet som följd eller att det uppstår hål eller slarvas med 

isoleringen så att den blir otät och köldbryggor uppstår. Vid verklig 

användning av ett hus med träregelväggar och mineralull, där väggen 

beräknas ha god isoleringsförmåga, kan det vara svårt att uppnå den 
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beräknade energianvändningen. Hus producerade med massivt trä har på 

grund av dess förmåga att ta upp termisk energi uppvisat bättre resultat än 

vad som beräknas vad gäller energieffektivitet trots ett sämre U-värde (Log 

Homes Council, 2003 s. 24). De beter sig som ett hus som är mer välisolerat. 

Välbyggda timmerväggar som har en genomtänkt design med större fönster 

mot söder och stora öppna väggpartier invändigt som kan ta upp och avge 

värme ökar den passiva uppvärmningen ytterligare. Möjligheterna att utforma 

huset i fråga på detta vis begränsas av behovet av takmonterade solfångare 

och solceller mot söder. 

 

De positiva effekterna på energieffektivitet hos massiva trästommar varierar 

med klimatet och är mindre vid kalla klimat än relativt varma. Tester i USA 

visar på bättre resultat i Kalifornien än Madison, Wisconsin (Log Homes 

Council, 2003 s. 8) där klimatet i Madison (U.S. climate data, 2015) är 

jämförbart med klimatet i Östersund. Det skulle innebära att limträstockar har 

större fördelar i södra Sverige än i landets norra delar, men tester som utförts i 

USA kan inte översättas helt till svenska förhållanden utan egna tester måste 

göras för att säkerställa resultatet.  

 

Det uppvisade resultatet pekar på förbättring gällande energianvändning på 

mellan 2,5 och 15 procent för traditionella timmerhus (Log Homes Council, 

2003 s. 27). Limträstockar har ett mer enhetligt utförande än de traditionella 

runda timmerstockarna varför limträstockar bör uppvisa bättre resultat 

eftersom både isoleringsförmågan och värmelagringskapaciteten beror på 

väggens tjocklek (Log Homes Council, 2003 s. 17). För trä är den effektiva 

tjockleken, den del av träet som ackumulerar värme och avger värme under ett 

dygn, 60-70 mm. Det innebär att timmeväggar med en tjocklek på 140 mm 

beter sig annorlunda jämfört med tjockare väggar då de tjockare väggarna har 

buffring mellan luften inomhus respektive utomhus. Den lilla luftspalt med 

limmatta mellan varven har högre isoleringsförmåga än träet som omger den 

varför detta bidrar till en reducering av väggens U-värde med 3-5% jämfört 

med en homogen trävägg (Föreningen Svenska Timmerhus, 2007 s.22). Vid 

mätning av energiåtgången för ett hus byggt av Loglocks limträstockar med 

bredden 190 mm var den verkliga energianvändningen cirka 26 procent lägre 

än den beräknade (Föreningen Svenska Timmerhus, 2008). 
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2.2.2. Koljern 

Koljern är ett byggsystem baserat på isoleringsmaterialet cellglas från 

Foamglas. Foamglas, eller cellglas, består av två delar återvunnet glas och en 

del ny glasråvara. Koljern-tekniken kombinerar olika Foamglas-produkter 

sammansatta med plåtlättbalkar för att skapa kompletta prefabricerade 

byggelement. Tekniken togs fram av Åke Mård i början av 2000-talet för att 

lösa problem med fukt i grunder men omfattar även tak, väggar, terraser och 

kompletta byggnader. Elementen levereras färdiga med bredd på maximalt 2,4 

meter och upp till 12 meters längd (Koljern, 2014). De kan enkelt flyttas och 

återanvändas vilket gör att de passar till den demonterbara stommen av 

limträstockar. Grundenelementen kan placeras direkt på ett dränerande lager 

av singel. 

 

Koljern har många goda tekniska egenskaper som gör till ett lämpligt 

byggnadssystem. I likhet med limträtimmer är det starkt i förhållande till sin 

vikt och bidrar till ett jämnt inomhusklimat utan köldbryggor då det kan 

likställas med ett massivt material. Cellglas är fuktbeständigt och kräver inte 

någon uttorkningstid vilket gör att nästa del av byggandet kan påbörjas direkt 

(Ekobyggportalen, u.å.). 

 

Figur 2.2.2. Uppbyggnaden av Koljerns grundelement på singelbädd (Koljern, u.å.) 
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2.3. Förnyelsebar energi 

2.3.1. Solceller 

Solceller absorberar solens energi och omvandlar den till elektricitet. Genom 

att solen lyser produceras likström i solcellerna från strålningen. Strömmen 

passerar sen genom en växelriktare där den omvandlas till 230 V växelström 

för att kunna användas som vanlig hushållsel. Husets elcentral leder sedan 

strömmen vidare för användning i huset eller via elmätare ut på elnätet för 

försäljning om det finns överskottsel. Finns det ett underskott av el köps den 

tillbaka av elnätet. Solcellers främsta användningsområde har varit att förse 

avlägsna platser som inte nås av elnätet med elektricitet. Men allt eftersom 

priset sjunkit och effektiviteten ökat, har användningen gått över till 

elproduktion ansluten till elnätet (Bokalders & Block, 2009 s.323). Solceller som 

inte är anslutna till elnätet kan anslutas till batteri för lagring av överskottsel. 

Detta blir dock orimligt dyrt om det finns möjlighet att ansluta huset till 

elnätet, då ett överskott från den egna produktionen med solceller säljs till 

elnätet och när produktionen i solcellerna understiger behovet köps el tillbaka 

från nätet (Svesol, u.å.). 

  

Figur 2.3.1. Svesol (u.å.). Solel - Så fungerar det. 

Det finns ett antal olika sorters solceller men de kan delas in i två 

huvudgrupper som är uppbyggda av kristallina kiselceller eller 

tunnfilmsceller. Kristallina solceller är vanligast förekommande idag medan 

utvecklingen av tunnfilmssolceller går framåt med potentiellt kraftigt sänkta 

priser i framtiden. Den kristallina tekniken är dock ännu konkurrenskraftig 

och är dessutom en väl beprövad teknik med lång livslängd på mer än 25 år 

(Andrén, 2011 s. 133). 
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Placeringen spelar stor roll för solcellens förmåga att producera el. Vänd mot 

söder, utan skuggning och med lutning på 45 grader är optimalt men 

placeringen kan avvika något mot sydväst eller sydost med lutning på mellan 

20 och 60 grader med enbart försumbara skillnader (Energimyndigheten, 

2010). Med tanke på att skillnaderna i förmåga att producera el vid mindre 

variationer i placering är försumbara antas huset vara optimalt placerat för 

enklare beräkningar. 

 

Solceller är en ren och tyst metod att producera el som inte resulterar i något 

koldioxidutsläpp under själva användningsfasen. Solen är en förnyelsebar och 

i princip oändlig energikälla. Problemet är att solceller producerar som mest 

energi när behovet är som minst, det vill säga soliga sommardagar. Vintertid 

kan därför den egna elproduktionen behöva kompletteras med köpt el. År 

2009 infördes ett stöd till den om installerar solceller på 35 procent av 

totalivesteringen, högst 1,2 miljoner kronor per anläggning. Sedan 1 januari 

har detta stöd sänkts till 30 procent för företag och 20 procent för 

privatpersoner. Fram till och med december 2014 hade 8000 ansökningar 

kommit in till Länsstyrelsen, som ansvarar för fördelningen av stödet, av vilka 

3000 beviljats stöd. För att stöd ska kunna beviljas ska installationen vara klar 

senast 31 december 2016 (Energimyndigheten, 2015). Solcellsbidraget har dock 

högt söktryck vilket kan göra att den summa som är avsatt inte räcker till alla 

sökande och de som beviljas lån måste vänta lång tid innan pengar betalas ut. 

Installationsarbetet faller under ROT-avdraget vilket innebär att 50 procent av 

installationskostnaden kan dras av (Energi & klimatrådgivningen, u.å.). 

 

2.3.2. Solfångare 

Till skillnad mot solceller som producerar el, används solfångare till att värma 

vatten till värmesystem och varmvatten. Det finns även solfångarsystem som 

värmer upp luft. Solfångare finns i ett antal olika varianter, vanligast är plana 

solfångare och vacuumsolfångare. Plana solfångare består av absorbatorer, där 

vatten eller olja värms, i en isolerad låda med genomskinlig glasfront. De kan 

monteras på tak eller integreras i taket. Vacuumsolfångare består ett antal 

glasrör som utgör en enhet. I varje rör finns en absorbator fylld med vatten och 

omgiven av vacuum för att minska värmeförluster. Vacuumsolfångaren är mer 

effektiv än plana solfångare men samtidigt lite dyrare (Bokalders & Block, 2009 

s. 299). 
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Solfångare kan kopplas till ackumulatortank för effektivt och flexibelt 

utnyttjande av värmen med dygnslagring. Vattnet som värms upp i 

solfångarna lagras i ackumulatortanken och distribueras vid behov ut till 

vattenburet uppvärmningssystem och tappvarmvatten. Till 

ackumulatortanken kan även en vattenmantlad kamin kopplas för att 

komplettera solfångarna då de inte kan producera tillräckligt med varmt 

vatten. Beroende på ett antal faktorer kan solfångare dimensioneras så att de 

täcker upp hela behovet under halva året. Genom att installera en elpatron i 

ackumulatortanken kan elvärme användas som reserv då de andra 

försörjningssystemen tillfälligt inte uppnår tillräcklig uppvärmningskapacitet 

(Svesol, u.å.). 

 

Figur 2.3.2. Systemlösning med solfångare, ackumulatortank och samverkande 

värmekälla för vattenburen uppvärmning och tappvarmvatten (Svesol, 2012 s. 4). 

 

Ungefär 1,5–2,0 kvadratmeter per person med ackumulatortankvolym på cirka 

100 liter per kvadratmeter solfångare krävs för att fylla behovet för både 

varmvatten och värme beroende på solfångarens prestanda och de boendes 

energibehov (Lesol, u.å.). Större solfångaryta medför att ackumulatortanken 

värms upp snabbare och behovet av annan tillförd värme minskar. Men liten 

tankvolym i förhållande till solfångare innebär att all möjlig energi inte tas 

tillvara på. För stor tankvolym i förhållande till solfångaren innebär att vattnet 

inte värms upp tillräckligt snabbt för att tillgodose behoven (Andrén, 2011 s. 

51). Det är en avvägning som måste göras baserat på energibehovet och 

kombisystemets förmåga att producera energi. 
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Placeringen av solfångaren vad gäller väderstreck och vinkel påverkar 

förmågan att producera energi, men skillnaderna är relativt små, i likhet med 

vad som gäller för solceller. Under normala omständigheter är en solfångare 

vänd mot söder med 45 graders vinkel mest effektiv. Vänds solfångaren mot 

sydväst eller sydost minskar effektiviten något, likaså om vinkeln blir brantare 

eller flackare enligt tabell nedan. 

Väderstreck 15 grader 30 grader 45 grader 65 grader

Söder 0,91 0,99 1,00 0,96

Sydost/sydväst 0,87 0,92 0,93 0,89

Lutning

 

Tabell 2.3.1. Optimal placering av solfångare (Andrén 2011, s. 9) 

 

Viktigt att ta hänsyn till är att brantare vinkel kan utbytet öka under vår och 

höst om så är önskvärt samt risken att snö täcker solfångaren minskar (Andrén 

2011, s.9). 

 

2.3.3. Passiv solvärme 

Solinstrålningen genom fönster är en väsentlig del av uppvärmningen i 

passivhus. För vanliga hus kan den passiva solvärmen bidra med cirka 15 

procent av det totala uppvärmningsbehovet. I tätare passivhus där 

solinstrålning är en del av det genomtänkta värmesystemet med fönster i 

främst sydlig riktning som värmer upp tunga byggnadsdelar med 

värmelagrande förmåga kan den passiva solinstrålningen stå för cirka 40 

procent av det totala värmebehovet. För att undvika att solinstrålningen 

skapar ett kylbehov under årets varmaste dagar bör ett solskydd i form av 

takutsprång eller jalusier finnas som medger att solen släpps in när behovet av 

värme finns och som skuggar när värmebehov inte finns (Andrén, 2011 s. 145) 

 

2.3.4. Bioenergi 

Vedeldade kaminer är en uråldrig metod för uppvärmning som kräver en hel 

del hantering av användare. Men en kamin har hög mysfaktor, går enkelt att 

anpassa till behovet av värme och är ett bra komplement till solenergi. Den 

som hugger sin egen ved blir uppvärmd två gånger av samma ved. Det finns 

dock mer sofistikerade varianter av vedeldning som är mer effektivt ur 

uppvärmningssynpunkt. Vattenmantlad kamin som förbränner pellets värmer 
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upp både luften och varmvatten. Pellets kan, i likhet med ved, betraktas som 

koldioxidneutralt då den koldioxid som avges vid förbränning är samma som 

den som tagits upp under trädets livstid. Förbränning av trä ger dock upphov 

till varierande mängd farliga gaser beroende på hur fullständig förbränningen 

är. Förbränningen av pellets är mer fullständig än ved, pelletskamin är 

dessutom mer självgående men pellets kräver mer energi vid tillverkning och 

är dyrare som bränsle än ved (Nordh Johansson & Sköld, 2014 s. 66). 

 

En fördel med förbränning av pellets eller ved för uppvärmning är att 

användaren blir delaktig i energianvändningen då uppvärmningen kräver viss 

hantering. Många metoder fungerar utan någon ansträngning av användaren 

varför denne inte ser sin förbrukning och då blir mindre motiverad att 

förbättra sina vanor. Vattenmantlad kamin har en ojämn värmestrålning 

beroende var i förbränningen man befinner sig. Ett hus av limträstockar kan 

lagra värme vilket gör att den värme som strålas från kaminen när 

förbränningen är som störst lagras till senare och behöver inte vädras ut för att 

undvika för hög inomhustemperatur vilket kan vara fallet med 

träregel/minerallullshus. För att ta tillvara på den värme som bildas i kaminen 

kan den kombineras med en ackumulatortank som dygnslagrar värmen. 

 

2.3.5. Värmepumpar 

Värmepumpar delas generellt in i två olika storlekar, villavärmepumpar eller 

stora värmepumpar. Stora värmepumpar anpassas till det enskilda fallet, 

exempelvis ett lägenhetshus. Villavärmepumpar är en vanlig 

uppvärmningsmetod för enfamiljshus där lågtemperaturvärme tas från 

uteluften, borrhål i marken, sjövatten eller ytjord. De tre senare kräver en 

kollektorsslang utplacerad som tar upp lågtemperaturvärmen. Värmen kan tas 

upp indirekt eller direkt. Direkt system fungerar så att köldmediet som 

används i pumpen även cirkulerar i kollektorsslangen. Indirekta system har en 

särskild vätska cirkulerandes i kollektorsslangen som sedan värmer upp 

köldmediet i själva pumpen. Energin som hämtas med den cirkulerande 

vätskan koncentreras i pumpen och kan sedan användas till att värma vatten 

till tappvarmvatten och radiatorer. 

 

Bergvärmepumpen kräver att hål borras ner i berggrund, sjövärmepumpen 

kräver att kollektorsslangen läggs med tyngder på sjöbottnen och 

jordvärmepump kräver att kollektorsslangen grävs ner till cirka en meters 

djup. Många värmepumpar dras med problem med driftsäkerheten och 



 

16 

 

drabbas av skador tidigt under livscykeln. Utvecklingen som skett de senaste 

åren har möjliggjort kombinationen av jordvärmepump och solenergi. 

Solfångarna bidrar med energi i möjlig mån och resten av tiden tar 

jordvärmepumpen över försörjningen av värme (Bokalders & Block, 2009 s. 

302). 

 

2.3.6. Vindkraft 

Vindenergi är en förnyelsebar energikälla som utvinns med hjälp 

vindkraftverk, ofta i större anläggningar men det finns även mindre 

vindkraftverk som används till elförsörjning av enskilda hus. Vindenergin är 

omvandlad solenergi som uppstår när solen värmer upp luften på jorden och 

skapar skillnader i lufttrycket och då luften rör sig från högt till lågt lufttryck 

uppstår vind (Roaf et al. 2007 s.268). Historiskt har vindenergin använts till 

olika ändamål, väderkvarnar som använde vindenergi för att mala säd ger ett 

likande intryck i landskapsbilden som moderna vindkraftverk.  

 

Moderna vindkraftverk använder vindenergin till att producera el vilket sker 

genom att vinden får de tre vingarna på vindturbinen att rotera. Vinturbinen 

är kopplad till en generator som producerar ström då turbinen roterar. Mindre 

vindkraftverk är direktdrivande men de större drivs via en växellåda vilket 

innebär en del buller. Detta är en stor nackdel med vindkraftverk vilket, 

tillsammans med argumentet att det förstör landskapsbilden, ofta används 

som argument mot utbyggnad av vindkraften. Vanligtvis placeras vinturbinen 

på ett torn i öppna miljöer för att minska omgivningens störning av vinden. 

Mindre vindturbiner kan placeras direkt på en husvägg eller tak men detta 

innebär sämre effektivitet på grund av turbulensen som bildas runt 

huskroppen (Roaf et al. 2007 s. 269). 

 

2.3.7. Hybridlösning 

InnoVentum ett relativt nystartat företag med huvudkontor i Malmö som 

producerar småskaliga vindkraftslösningar med unika torn av trä som går att 

kombinera med solceller. Fördelen med torn av trä, jämfört med stål som 

annars är vanligt förekommande, är dess förmåga att dämpa vibrationer från 

vinturbinen samt miljövänliga egenskaper. Hybridlösningen med solceller och 

vindkraft heter Dali PowerTower och finns i tre storlekar med olika kapacitet 

att producera energi där de två mindre tornen, Urban och Lite, inte kräver 

bygglov. Torn och vindturbin har en förväntad livslängd på minst 20 år 
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(InnoVentum, u.å.). Det är möjligt att använda skruvfundament vilket medför 

snabb installation och minskat koldioxidutsläpp jämfört med 

betongfundament. 

 

Figur 2.3.3. Bilden visar InnoVentums Dali PowerTower med vindturbin Lite och 8 

solceller. (InnoVentum, 2015) 

 

Plan- och byggförordningen anger de krav som gäller för att bygglov krävs vid 

uppförandet av vindkraftverk (Boverket, 2014): 

 Det är högre än 20 meter över markytan, 

 Avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken, 

 Vindkraftverket monteras fast på en byggnad eller 

 Diametern på vindturbinen är större än tre meter 

Genom att inget av dessa kriterier överskrids behövs inte bygglov för att 

uppföra de två mindre versionerna av PowerTower. Dali PowerTower Urban 

är den minsta versionen av hybridtornet som har en inbyggd vindturbin med 

en rotordiameter på 1,5 meter och effekt på 1,75 kW placerad på ett 10 meter 

högt torn som rymmer 6 till 8 solcellspaneler. Lite-versionen har en annan 

turbin med effekt 3,0 kW och rotordiameter på 3,0 meter. Hybridsystemet ska 

generera el året runt, både dag och natt till skillnad mot ett system som endast 
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förlitar sig på solceller då el främst genereras under sommarhalvårets soliga 

dagar. Enligt InnoVentum kommer energiproduktionen från vind och sol 

komplettera varandra som figuren nedan, där värdena gäller för den 

mellanstora hybridlösningen Lite, men principen är den samma.  

 

 

Figur. Hybridlösningens elproduktion under helt år baserat på väderförhållanden i 

Malmö.(InnoVentum, 2013 s. 4)  
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2.4. Attefallshus 

Sedan 2:a juli 2014 får den som äger en bostad bygga en komplementbyggnad 

eller komplementbostad om högst 25 kvadratmeter på tomten utan att behöva 

ansöka om bygglov. Komplementbostad innebär att den nya byggnaden kan 

inredas till permanentbostad till skillnad mot friggeboden som får vara högst 

15 kvadratmeter och inte får används som permanentbostad utan ska vara ett 

komplement till den riktiga bostaden i form av exempelvis gästhus eller förråd 

(Boverket, 2015). Attefallshuset är därför inte bara en större friggebod utan 

öppnar större möjligheter än så genom att vara en komplett bostad som 

fastighetsägare kan hyra ut vilket kan minska rådande bostadsbrist i många 

svenska städer. Det skapar även en möjlighet till ökat intresse av små bostäder, 

något som är viktigt i ett samhälle där bostadsytan per person hela tiden ökar. 

 

Byggandet av ett attefallshus är en anmälningspliktig åtgärd och för att 

byggnaden ska få börja användas krävs ett startbesked. Den tillåtna 

byggnadsaren på 25 kvadratmeter gäller den area som byggnaden upptar på 

tomten. Bostadsarean blir därför något mindre. Maximal taknockshöjd är 4,0 

meter och om taksprånget sticker ut mer än 50 centimeter horisontallt från 

ytterväggen räknas detta in i byggnadsarean. Reglerna för attefallshus gäller 

endast om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten. Byggnaden 

ska vara fristående men måste samtidigt placeras i omdelbar närhet till det 

befintliga huset. Vad som är rimliga avstånd avgörs i varje enskilt fall. 

Attefallshus ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, annars krävs 

grannens medgivande (Boverket, 2015). 
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3. Metod 

3.1. Kvantitativa och kvalitativa studier 

Examensarbetet utgår från problemlösande studier som går ut på att lösa ett 

identifierat problem med hjälp av metoden aktionsforskning. Detta görs med 

kvantitativa studier i form av beräkningar men främst kvalitativa studier som 

går ut på analysera och med ord beskriva husets energisystem. Kvantitativa 

studier utgår från mätbara data i form av siffror. Kvalitativa studier utgör ord 

och beskrivningar rika på detaljer (Höst et al., 2006 s.30). 

 

3.2. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten avser trovärdigheten hos datainsamlingen och analysen, för att 

säkerställa att detta har gjorts på ett noggrant vis. Genom att tydligt redovisa 

tillvägagångssättet för läsaren och låta någon granska datainsamling och 

analys kan trovärdigheten stärkas (Höst et al. 2006 s. 41). I detta arbete har 

främst tillförlitliga källor som facklitteratur och vetenskapliga artiklar använts 

men även mindre tillförlitliga källor bestående av tillverkarens egna uppgifter. 

Tillverkarens uppgifter kan skilja sig något mot verkligheten men används då 

ingen annan information finns tillgängligt. Arbetet är granskat av handledare 

och andra studenter för att tillförlitligheten ska uppfyllas. 

 

Validitet syftar till att det som mäts är det som ska mätas, alltså att det som 

undersöks är relevant för studien (Höst et al. 2006 s. 42). Genom att rapporten 

kan svara på forskningsfrågan anses validiteten uppfylld då det som 

undersöks leder fram till ett svar på frågan och därmed är relevant för studien. 

 

3.3. Representativitet 

Representativitet syftar till hur generaliserbar undersökningen är och att 

studien representerar en population genom att urvalet av kunskapskällor är 

brett och väl avvägt (Höst et al. 2006 s. 42). Rapportens generaliserbarhet 

uppfylls genom att kunskapskällorna är varierande och de beräkningsmetoder 

som används är vedertagna. Genom att tydligt beskriva undersökningens 

innehåll och kontext ökar representativiteten. Vissa geografiska regler har 

använts vilket begränsar representativiteten men då det anges tydligt kan 

metoden ändras för att passa andra geografiska områden. 
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3.4. Tillvägagångssätt 

Examensarbetets första fas var litteraturstudier över tidigare undersökningar 

om hur passivhus, plusenergihus och andra sorters lågenergihus konstrueras 

samt vilka regler som gäller för energihushållning och attefallshus. Vidare 

litteraturstudier gjordes för att ta reda på mer om materialen och 

byggnadsdelarna som ingår i projektet där stort fokus hamnade på teorin 

bakom timmerväggars funktion. Studiebesök på Glulams fabrik gav 

möjligheten att skapa förståelse för Loglock som produkt och byggsystemets 

funktion. Vidare togs en modell fram över det tilltänkta huset med hjälp av 

modelleringsverktyget ARCHICAD för att ta reda på invändig boarea, 

möjligheter att inrymma en komplett bostad med de installationer som krävs 

samt mäta tillgänglig takyta för installation av solenergi. 

  

Beräkningar av husets U-värde, energi- och elanvändning gjordes vartefter 

lämplig systemlösning bestående av solceller inkopplade på elnätet med 

solfångare och vattenmantlad kamin kopplade till en ackumulatortank. Brist 

på plats för den mängd solceller som krävdes i kombination med ojämn 

elproduktion gjorde att ny lösning krävdes. Efter viss efterforskning genom 

litteratursökning bedömdes en hybridlösning i form av vindkraftstorn i trä 

med möjlighet att installera solceller som en lämplig lösning.  
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3.5 Beräkningar 

Nedan redovisas hur beräkningar genomförts, samt vilka värden och 

produkter som valts. 

 

3.5.1 U-värdesberäkning 

Värmegenomgångskoefficienten (U) för en byggnadsdel beräknas enligt 

följande (Petersson, 2009 s. 247): 

U = 1 / RT  (W/m2K)  (3:1) 

 

Där RT är byggnadsdelens totala värmemotstånd vilket fås genom (Petersson 

2009, s.245): 

 RT = Rsi + R + Rse (m2K/W)  (3:2) 

 

Rsi,vägg = 0,13 m2K/W - inre värmeövergångsmotstånd för väggkonstruktioner 

Rsi,tak = 0,10 m2K/W 

Rsi,golv = 0,17 m2K/W 

Rse = 0,04 m2K/W – yttre värmeövergångsmotstånd 

 

R är byggnadsdelens värmemotstånd vilket i detta fall med massiva träväggar 

i ett skikt kan beräknas med: 

 R = d / λ  (m2K/W)  (3:3) 

 

d = byggnadsdelens tjocklek (m) 

λ = byggnadsdelens värmeledningsförmåga (W/mK) 

 

Beräkningar av en byggnads genonsnittliga värmegenomgångskoefficient ges 

av följande formel (Petersson, 2009 s. 264): 

 

Um= Σ (Ui • Ai) + Σ (lk • ψk) + Σ (χj) 

 Aom   (W/m2K) (3:4) 

Ψ och χ är värmegenomgångskoefficient för linjär respektive punktformig 

köldbrygga. Köldbryggor uppstår främst i husets knutar, anslutning mellan 

tak/vägg och vägg/grund samt runt fönster och dörrar. Ett påslag på 5 procent 

på husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient för köldbryggor kan 

användas (Petersson, 2009 s.279). 

Aom  = totalt omslutande area som gränsar mot uppvärmd inneluft ( m2). 

 

3.5.2. Byggnadens energianvändning 

U-värdet används sedan för beräkning av byggnadens energianvändning 

(Qenergi) med hjälp av formeln (Petersson 2009, s.133): 
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Qenergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el – Qvå – Qtillskott  (kWh/år) (3:5) 

Qt = transmissionsförluster inkl. köldbryggor 

Qv = ventilationsförluster 

Ql = luftläckageförluster (otätheter i klimatskärmen, vädring) 

Qtvv = uppvärmning tappvarmvatten 

Qdr,el = distributions- och reglerförluster, elenergibehov för pumpar och fläktar, 

värmepumpar och klimatkylmaskiner, fastighetsel, etc. 

Qvå = värme som tillgodogörs från värmeväxlare, värmepumpar, solfångare och 

solceller (liksom solinstrålning genom fönster) 

Qtillskott = värme som tillgodogörs från personer, belysning, hushållsmaskiner, 

tappvarmvatten, etc. 

Q
specifik

energi = Qenergi/Atemp 

 

3.5.3. Loglock 

Vid beräkning av väggens U-värde har värden hämtade från den 

undersökning som är baserade på tester av ett verkligt objekt på 

Mittuniversitet i Östersund. Värmeledningsförmågan (λ-värdet) baserat på 

mätningar av vägg bestående av 140 mm limträstockar fås till 0,10 W/m2K 

(Danielski & Fröling, 2015 s. 8). 

 

3.5.4. Koljern 

Vid beräkningar av grunden och takets U-värde används tillverkarens egna 

värden som anges i form av värmemotstånd (R-värde) enligt nedanstående 

tabell. 

Konstruktionselement R = m2K/W 

400 mm Grund (200 mm moderelement + 2 x 100 mm 

FOAMGLAS FLOOR BOARD) 

8.43 

300 mm Tak/Terrasselement (200 mm moderelement + 2 x 

50 FOAMGLAS T4+) 
 
4.69 

 

400 mm Tak/Terrasselement (200 mm moderelement + 1 x 

50 FOAMGLAS T4+  samt 1x 150 FOAMGLAS T4+) 

7.24 

Tabell 3.1. R-värde för Koljernelement (Koljern, u.å.) 
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3.5.5. Solfångare 

Tester av solfångare utförs av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid 

deras beräkningar används ett syntetiskt klimat för Stockholm för att beräkna 

årsutbytet per kvadratmeter hos olika solfångare för att möjliggöra en rättvis 

jämförelse. Testerna utförs med gynnsamma förhållanden, det vill säga 45 

graders lutning och vänd mot söder och medeltemperaturen i solfångaren är 

50°C. Svesol Premium, benämns av tillverkaren som Wagner Euro L20 AR, är 

en plan solfångare som uppvisar jämförelsevis goda resultat i undersökningen 

och har även vunnit en jämförelse i ett tidigare examensarbete där syftet var 

lösa energibehovet för ett hus (Nordh Johansson & Sköld, 2014 s. 21). Svesol 

har även en hel del information om hur solfångare kan kombineras i system på 

sin hemsida vilket underlättar valet av kombisystem. 

 

Den plana solfångaren valdes på grund av att det är en väl etablerad teknik 

med bevisat lång hållbarhet till skillnad mot den lite nyare och dyrare tekniken 

med vakuumsolfångare som dock är mer energieffektiv per kvadratmeter. I 

det här fallet är den långa hållbarheten avgörande. 

 

Årsutbytet per kvadratmeter referensarea, arean av den genomskinliga 

frontarena, är 509 kWh då den totala tillgängliga solinstrålningen är 1156 

kWh/m2 och år (SP, 2015) vilket ger en verkningsgrad på cirka 44 procent 

enligt beräkning nedan: 

Verkningsgrad = 509/1156 kWh/m2 = 0,440 

 

Energiutbytet beräknas enligt följande formel: 

Solfångarbidrag = Globalstrålning * verkningsgrad * aperturarea (kWh)(3:6) 

 

Denna beräkning tar inte hänsyn till energiförluster som sker i rören under 

transport till ackumulatortank, men då husets begränsade storlek innebär att 

dessa rör inte behöver sträcka sig särskilt långt och värmeförlusterna bidrar till 

uppvärmningen av huset då ackumulatortanken är placerad innanför 

klimatskalet, blir förlusterna små om inte försumbara. 
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Globalstrålning, som hämtas från SMHI:s Års- och månadsstatistik (SMHI, 

u.å.), är energin från solens strålning angett i kWh/m2. Värdet anges för 

normalperiod, månad och år, för specifika städer. I det här fallet används de 

värden som gäller för Östersund. Normaliseringsperioden är åren 1961 till 

1990. 

 

Solfångares förmåga att producera varmvatten beror främst på dess 

verkningsgrad och platsens solinstrålning. Genom att multiplicera 

solinstrålning med verkningsgrad erhålls energiproduktion per kvadratmeter. 

Varmvattenbehovet varierar över årstiderna vilket kan fördelas månadsvis 

enligt följande omvandlingstal (FEBY12, 2012 s. 10): 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84 0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15 

 

3.5.6. Solceller 

Solcellers elproduktion beror av samma faktorer som solfångarens 

varmvattenproduktion. Platsens globalstrålning multipliceras med solcellens 

verkningsgrad och aperturyta vilket resulterar i elproduktion per modul enligt 

formel nedan: 

Elproduktion = Globalstrålning * verkningsgrad * aperturyta (kWh)(3:7) 

 

Solceller har relativt låg verkningsgrad jämfört med solfångare, ett rimlig 

intervall ligger mellan 12-18 procent verkningsgrad för dagens solceller. 

Utvecklingen går hela tiden framåt och verkningsgraden förbättras samtidigt 

som priserna sjunker. 

 

Trots att elektriska apparater blir mer och mer energisnåla stiger 

användningen av hushållsel sakta varje år. Enligt Sveby är det årliga 

standardvärdet för småhus 2500 kWh per hushåll med ett tillägg på 800 kWh 

per person vilket i det här fallet innebär att det årliga elbehovet är 3300 kWh/år 

(Sveby, 2012 s. 24). Den begränsade boarean gör att antalet apparater som 

ryms i ett attefallshus hålls nere. Samtidigt blir elförbrukningen något högre 

för enpersonshushåll, än hushåll med flera personer, då apparater som TV inte 

delas av flera personer. Apparater, som vitvaror och lampor i huset, ska vara 

moderna och driftsnåla för att ytterligare sänka elförbrukningen. 
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Beräkning av hushållsel har gjorts med effekter i form av förbrukning och 

värden för användning hämtade från Energi & klimatrådgivningen (Beräkning 

av hushållsel, u.å.). En antagning av vilka apparter som kan tänkas rymmas 

och behövas i huset har sedan gjorts. Tvättmaskin och torktumlare ryms inte i 

huset varför det måste ordnas på annat vis, helst i form av delad tvättstuga, 

därför räknas denna förbrukning inte med i tabellen. 

 

Användningen av hushållsel varierar under året, under kalla månader 

används mer och under varma månader används mindre. För att beräkna hur 

elbehovet täcks månadsvis av solceller kan följande omvandlingsfaktorer 

användas (FEBY12, 2012 s. 9): 

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

1,25 1,22 1,15 1,00 0,88 0,78 0,73 0,75 0,83 1,00 1,16 1,25 

 

Vid beräkningar används värden för det solcellspaket som hör till 

InnoVentums hybridlösningar. Det består av 8 solpaneler om vardera 250 W, 

sammanlagt 2000 W, med en verkningsgrad på 15 procent enligt tillverkaren. 

Modularean är 1,67 kvadratmeter vilket innebär en total area på 13,4 

kvadratmeter. 

 

3.5.7. Passiv solvärme 

Husets fönster är placerade väst, syd och öst med tyngdpunkt på sydligt 

placerade fönster för maximal solinstrålning. Instrålningen ska sedan ske mot 

exponerad trästomme för maximal värmelagring. Schablonvärdet enligt ovan 

på 15 procent av det totala energibehovet har använts vid beräkningar. 

 

3.5.8. Vattenmantlad kamin 

Kaminens syfte är att värme upp inomhusluften samt förse huset med 

varmvatten när solfångarna inte räcker till. Enligt tabellen ovan återstår endast 

81 kWh per år men det är inte hela sanningen då all värme som produceras i 

solfångarna inte kommer till användning eftersom säsongslagring inte är 

möjligt. Genom att summera de negativa täckningsbidragen enligt tabell för 

solfångare och multiplicera med kaminen verkningsgrad fås en ungefärlig bild 

av hur stort värmebehov kaminen behöver fylla. 
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För att beräkna önskad effekt av kaminen måste solfångarnas bidrag dras bort 

från det totala behovet enligt nedan: 

Återstående energibehov = negativt täckningsbidrag * verkningsgrad 

 

Baro Aqua är en vattenmantlad kamin för ved med en effekt på 8 kW, fördelat 

3 kW till omgivande luft och 5 kW till vattenuppvärmning, och en 

verkningsgrad på 79 procent (Kaminkungen, u.å.). 

Hur mycket ved som krävs för kaminens del av uppvärmningen beror på 

vedens värmevärde och kaminens verkningsgrad. Kaminens effekt avgör hur 

stort hus som kan värmas upp med hjälp av kaminen varför detta projekt 

kräver en mindre modell. Vedens energimängd varierar med träslaget, 

generellt innehåller tyngre vedsorter mer energi. Som ett generellt värmevärde 

för ved kan 4,3 kWh/kg användas med ett pris på cirka 1,2 kronor/kg (Nord 

Johansson & Sköld, 2014 s. 25). Då kaminens verkningsgrad är 79 procent blir 

värmeenergiutbytet 3,40 kWh/kg. 

 

3.5.9. Vindkraft 

För att ta reda på vindkraftverkets elproduktion krävs noggrann analys av 

vindförhållanden på tomten för att ta reda på vilken påverkan 

omkringliggande byggnader, träd och liknande har för vindhastigheten. För 

Malmö, med genomsnittlig vindhastighet på 6 m/s, är den årliga uppskattade 

energiproduktionen 3340 kWh (Dali PowerTower, 2013 s. 8). För Östersund, 

som med sitt öppna och fjällnära landskap är en blåsig stad trots sin placering 

långt inåt land, har en genomsnittlig vindhastighet på 4,5-5,0 m/s för skyddad 

terräng och 5,5-6,5 m/s för öppen slätt (SMHI, 2009). Med tanke på att 

vinkraftstornet kan flyttas en bit från huset, för bästa möjliga 

vindförhållanden, anses det högre värdet för tätbebyggt område, 5,0 m/s, vara 

möjligt att uppnå. Då den genomsnittliga vindhastigheten minskar med 1 m/s 

bör 2500 kWh, 74 procent av effekten vid 6 m/s, kunna uppnås med 

vinturbinen Lite i Östersund. Viktigt att påpeka är att denna hybridlösning 

med torn, solceller, vindturbin och skruvfundament kostar cirka 145 000 

kronor exklusive moms. Solcellsanläggningen kostar cirka en tredjedel av 

detta. 
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4. Resultat 

4.1. U-värde 

U-värdet hos oisolerade timmerväggar klarar sällan BBR:s krav för 

energihushållning, det ställer höga krav hos resterande byggnadsdelars 

isoleringsförmåga för att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

(Um) ska understiga det maximalt tillåtna värdet enligt tabell nedan hämtat 

från BBR avsnitt 9:2 (BFS 2015:3). De krav som gäller på huset i fråga i fetstil: 

 

Byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

 

Byggnadens specifika 

energianvändning (kWh/m2 

Atemp och år) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångs-

koefficient (Um) (W/m2K) 

Klimatzon 1 2 3 4 1 2 3 4 

Småhus 130 110 90 80 0,40 0,40 0,40 0,40 

Småhus där 

Atemp är mindre 

än 50 m2 

Inget 

krav 

Inget 

krav 

Inget 

krav 

Inget 

krav 0,33 0,33 0,33 0,33 

Tabell 4.1. Byggnaders krav på energihushållning enligt BBR avsnitt 9:2 

(BFS 2015:3) 

 

Beräkningar baserade på uppmätta värden på testhuset på Campus i 

Östersund i form av värmeledningsförmåga (λ) för Loglocks väggsystem i 

tjockleken 140 mm. Därigenom kan värmemotstånd (R) och vidare 

värmegenomgångskoefficient (U) beräknas för de andra två dimensionerna 

vars mätningar inte är färdigställda. För att kunna uppfylla de alternativa 

kraven på byggnadens energianvändning får väggens U-värde maximalt vara 

0,18 W/m2K enligt nedanstående tabell hämtad från BBR avsnitt 9:4 (BFS 

2015:3). För att de alternativa kraven ska få användas gäller att: 

 golvarean Atemp uppgår till högst 100 m2. 

 fönster- och dörrarean Af uppgår till högst 0,20 Atemp, och 

 inget kylbehov finns 
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Ui (W/m2K) 

Byggnad med annat 

uppvärmningssätt än 

elvärme 

Byggnad med elvärme 

där Atemp 51-100 m2 

Utak 0,13 0,08 

Uvägg 0,18 0,10 

Ugolv 0,15 0,10 

Ufönster 1,30 1,10 

Uytterdörr 1,30 1,10 

Tabell 4.2. Alternativa krav för byggnaders energianvändning enligt BBR avsnitt 9:4 

(BFS 2015:3) 

Resterande byggnadsdelar klarar de alternativa kraven. Grund, tak, fönster 

och dörrars U-värden måste kompensera för väggens U-värde för att hela 

byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um-värde) ska 

hamna under 0,33 W/m2K. Då de alternativa kraven inte kan användas utökas 

fönster- och dörrarean något och uppgår därmed till mer än 0,20Atemp. Det 

finns dock undersökningar som tyder på att timmerväggars 

värmelagringsförmåga sänker värmegenomgångskoefficienten med 10 

procent, ytterligare 5 procent sänkning möjliggörs av linmattan som isolerar 

mellan varven. Denna korrigering innebär att huset precis klarar kraven på 

0,33 w/m2K. Um,korr är i detta fall värdet som tar hänsyn till värmelagring och 

linisolering. 

  

Loglock 

190 mm 

Koljern 

400 mm 

Grund 

Koljern 

700 mm 

Tak 

Mockfjärds 

Prima SW 

Fönster 

Swedoor 

Arctic Erie 

Dörr 9x21 

λ (W/mK) 0,100 -       

d (m) = 0,190 0,400 0,700     

R (m2K/W) = 1,900 8,430 11,930     

Rt (m2K/W) = 2,070 8,600 12,070     

U (W/m2K) = 0,483 0,116 0,083 0,900 0,620 

h (m) = 2,700         

Ukorr 0,411         

Ai (m2) = 47 22 22 6 1,89 

Aom (m2) = 98,89         

            

      Um=Σui*Ai/Aom   Um,korr   

  0,357 W/m2K 0,321 W/m2K 

  Tabell 4.3. Beräknande värmegenomgångskoefficienter för byggnadsdelar, samt 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för klimatskärmen. 

 

Korrigeringen för timmerväggars värmelagringskapacitet innebär att 

timmerväggen på 190 mm klarar kraven som ställs av BBR tack vare bättre 
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värmemotstånd. Det korrigerade värdet blir då 0,321 W/m2K vilket är under 

gränsen på 0,330 W/m2K, men värdet måste verifieras genom mätningar för att 

vara pålitligt. Motsvarande värde för de tunnare väggarna är 0,386 W/m2K vid 

140 mm tjocklek och 0,349 W/m2K vid 165 mm tjocklek. 

 

Med tanke på att det beräknade värdet för den 190 mm tjocka väggen är så 

pass nära gränsen finns det risk för att det vid en mätning när huset väl har 

byggts överstiger krav-värdet. I så fall måste ytterligare förbättringar av 

klimatskalet utföras i efterhand. Timmerväggens värmelagrande egenskaper 

pekar dock på att det motsatta är möjligt, att U-värdet sänks vid en mätning. 

Inre ytskikt tillkommer vilket kan förbättra U-värdet något.  

 

4.2. Byggnadens energianvändning 

Beräkningen av byggnadens specifika energianvändning framgår av bilaga 2. 

För byggnader med en Atemp mindre än 50 kvadratmeter ställs enligt BBR inga 

krav gällande specifika energianvändningen. Se tabell 4.1. ovan. Byggnadens 

totala energianvändning tar hänsyn till bidraget från den passiva solvärmen 

och solfångarens energiproduktion. Dessa bidrag medför en energianvändning 

för hela byggnaden på: 

Qenergi = 2507 kwh/år 

 

Den specifika energianvändningen blir då: 

Qspecifikenergi = Qenergi / Atemp = 2507/22= 114 kWh/m2år. 

 

Jämfört med kraven för småhus enligt tabell 4.1. är 114 kWh/m2år ett 

tillräckligt resultat men baserat på kraven för vad som ska betecknas 

lågenergihus då energianvändningen får uppgå till högst 75 eller 50 procent 

för att husets energianvändning ska betraktas som låg respektive mycket låg 

energianvändning. För att uppnå låg energianvändning krävs en specifik 

energianvändning på högst 97,5 kWh/m2. För mycket låg energianvändning är 

motsvarande värde 65,0 kWh/m2.  
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4.3. Solceller 

På grund av solcellernas låga verkningsgrad krävs en stor del av takets yta för 

att förse huset med hushållsel. Genom att solceller placeras på 

vindkraftstornet, frigörs plats på taket för tillräckligt med solfångare. Tornet, 

med sin flexibilitet vad gäller placering, möjliggör även en gynnsam riktning 

mot söder och skuggning kan undvikas. Solcellernas beräknade elproduktion 

redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 4.4. Tabell som anger solinstrålning för Östersund, solcellernas elproduktion, 

hushållets elanvändning och hur väl solcellerna täcker elbehovet månadsvis. 

 

Vid dimensioneringen av solcellerna har ambitionen varit att klara av 

sommarhalvårets elproduktion endast med solceller. För att uppnå detta krävs 

10 stycken solceller varav 8 kan placeras på vindkraftstornet och resten på 

husets tak. Det innebär överskott under dessa månader som säljs till elnätet 

och ett underskott under vinterhalvåret då försörjningen måste ske på annat 

vis. Årets totala resultat är ett överskott på cirka 26 kWh. Elanvändningen är 

anpassad efter hur elanvändningen varierar olika månader, vilket kan ses i 

tabellen ovan där förbrukningen är som störst när produktionen är som minst. 

Tanken är att balansera solcellernas produktion med vindkraft som producerar 

som mest under vinterhalvåret. 

  

Normal 

Solinstrål

ning 

kWh/m2 

Solinstrål

ning % 

Elprodukti

on 

kWh/m2 

Elprodukti

on kWh 

Elanvänd

ning 

kWh/mån

ad 

Täcknin

g 

kWh/m

ånad 

År 1961-90             

Januari 6,5 0,7 1,0 16,3 240,6 -224,3 

Februari 24,8 2,7 3,7 62,1 234,9 -172,7 

Mars 70,5 7,6 10,6 176,6 221,4 -44,8 

April 116,0 12,4 17,4 290,6 192,5 98,1 

Maj 158,2 17,0 23,7 396,3 169,4 226,9 

Juni 172,5 18,5 25,9 432,1 150,2 282,0 

Juli 158,9 17,0 23,8 398,0 140,5 257,5 

Augusti 119,5 12,8 17,9 299,3 144,4 155,0 

September 65,1 7,0 9,8 163,1 159,8 3,3 

Oktober 28,6 3,1 4,3 71,6 192,5 -120,9 

November 9,0 1,0 1,4 22,5 223,3 -200,8 

December 3,0 0,3 0,5 7,5 240,6 -233,1 

Totalt (år) 932,7 100 139,9 2336,2 2310,0 26,2 
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4.4. Solfångare 

Dimensioneringen av solfångarna har gjorts med målet att halva årets 

värmebehov ska kunna fyllas av enbart solfångare. I slutändan valdes Svesol 

Premium 2 bestående av 2 solfångare som klarar av att förse huset med 

tappvarmvatten och vattenburen uppvärmning från april till augusti, alltså 5 

månader per år. Årets resterande månader bidrar solfångarna med en del av 

värmebehovet. Mars och september är behovet av extra värme mycket litet. 

 

Normal 

Solinstrålning 

kWh/m2 

Solinstråln

ing % 

Solfångarbidrag 

kWh 

Totalt 

värmebehov/mån

ad kWh 

Täckning 

kWh 

År 1961-

90           

Januari 6,5 0,7 13,5 190,0 -176,5 

Februari 24,8 2,7 51,5 195,1 -143,6 

Mars 70,5 7,6 146,4 190,0 -43,6 

April 116 12,4 240,9 183,3 57,6 

Maj 158,2 17 328,5 149,7 178,9 

Juni 172,5 18,5 358,2 141,3 217,0 

Juli 158,9 17 330,0 119,4 210,6 

Augusti 119,5 12,8 248,2 124,4 123,7 

September 65,1 7 135,2 158,1 -22,9 

Oktober 28,6 3,1 59,4 183,3 -123,9 

November 9 1 18,7 190,0 -171,3 

December 3 0,3 6,2 193,4 -187,2 

            

Totalt 932,7 100 1936,8 2018,0 -81,2 

      

Tabell 4.5. Tabell som anger solinstrålningen för Östersund, solfångarnas 

energiproduktion, hushållets värmebehov samt hur väl värmebehovet täcks av 

solfångarna månadsvis. 

Det är möjligt att installera ytterligare en solfångare för och på så sätt täcka 

upp värmebehovet för 7 månader, mars till september, men för att den 

producerade värmen ska kunna utnyttjas optimalt krävs en större 

ackumulatortank. Större ackumulatorvolym bedöms ta för stor plats. Därför 

väljs två solfångare då tre solfångare innebär att allt för mycket energi går 

förlorat. Se bilaga 3 för samma beräkning som ovan fast för Svesol Premium 3 

med 3 solfångare.  
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Figur 4.1. Bilden visar förslag till attefallshusets utformning med solceller och 

solfångare riktade mot söder med en takvinkel på 45 grader. På taket ryms 

sammanlagt 4 solceller och 2 solfångare med dimensioner enligt valda modeller. För 

att nockhöjden inte ska överstiga 4 meter har taket mot norr en flackare vinkel. 

 

4.5. Vattenmantlad kamin 

För att kompensera för solenergins låga energiutbyte under främst 

vinterhalvåret då behovet av värme är som störst måste det kompletteras med 

annan värmekälla. Vattenmantlad kamin har valts ut som lämpligt 

komplement till solenergin då den enkelt kan användas vid behov och 

använder samma ackumulatortank som solfångarna. En vattenmantlad kamin 

värmer luften, tappvarmvatten och vattenburna radiatorer. Den kan därför 

användas när den behövs som mest, när solen inte lyser tillräckligt starkt för 

att solfångarna ska kunna förse huset med tillräckligt mycket varmt vatten då 

även värmen rakt till luft är ett välkommet tillskott. För att kaminen ska kunna 

utnyttjas på ett optimalt vis är det viktigt att kaminens storlek och effekt är 

anpassat efter Attefallshusets storlek och behov.  

För att fylla husets värmebehov krävs förutom solfångarna, cirka 870 kWh från 

kaminen. Av kaminens totala effekt på 8 kW går 3 kW till luften och resterande 

5 kW till det vattenburna värmesystemet och tappvarmvatten. Då luften värms 

upp bedöms behovet av vattenburen värme minska med samma mängd varför 

ingen skillnad görs i detta fall som då får anses vara en överslagsräkning. 

 

Genom att summera de negativa täckningsbidragen enligt tabell 4.5 ovan 

erhålls behovet av tillförd energi från den vattenmantlade kaminen. Resultatet 

blir 869 kWh/år. Dividerat med vedens värmeenergiutbyte på fås mängden 

ved som krävs på årsbasis till cirka 260 kilo, ungefär en halv kubikmeter ved 
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per år. Vid en kostnad på 1,2 kronor/kilo resulterar vedeldning i en årlig 

kostnad på cirka 300 kronor/år. Det angivna priset är baserat på köp av större 

mängder än en halv kubikmeter varför årskostnaden kan öka något vid köp av 

mindre mängder. 

  

4.6. Värmepumpar 

Värmepumpar i olika former är ett hållbart sätt att producera energi till ett 

attefallshus men av olika anledningar bedöms de inte genomförbara i just 

dessa projekt. Luftvärmepumpar är enkla att installera på en byggnad och 

omvandlar effektivt utomhusluften till värme men är inte lämpligt att använda 

till uppvärmning av vatten då verkningsgarden i det fallet blir för låg för att 

det ska vara lönsamt. Den primära anledningen att luftvärmepumpen väljs 

bort är den dåliga driftsäkerheten. Luftvärmepumpar är ingen långsiktig 

lösning då en apparat som innebär en väsentlig investering och sedan endast 

fungerar en bråkdel av sin förmodade livstid inte är särskilt hållbart. 

 

Anledningen till att jord- och bergvärmepump väljs bort är den mängden 

arbete som krävs för att gräva ner respektive borra kollektorsslangen inte 

passar ett hus som lätt ska kunna flyttas. 

 

4.7. Kombisystem 

Solfångare klarar inte att tillfredsställa behovet av uppvärmning och 

tappvarmvatten under hela året varför komplement behövs. Genom att 

installera ett kombisystem där solenergi utnyttjas när möjligt och resterande 

tid sköts uppvärmningen av en vattenmantlad kamin. Detta kopplas till en 

ackumulator tank på 400 liter för effektiv dygnslagring av värmen då 

värmeproduktionen från både kamin och solfångare karakteriseras av 

tillfälliga toppar, när det eldas i kaminen respektive solen lyser på solfångaren. 

Planlösningen nedan visar ett förslag till hur huset kan se ut med en 

vattenmantlad kamin direkt vid ytterdörren samt en 

värmecentral/ackumulatortank i badrummet.  

 

Den valda ackumulatortanken är Svesol Flex 400, har som namnet antyder en 

volym på 400 liter, och tar upp lika stor yta som ett kylskåp. Den är avsedd att 

placeras i bostaden vilket gör att värmeförlusterna i högre grad kan 

tillgodoräknas samt att pannrum eller liknande inte behövs. Svesol Flex är en 

komplett värmecentral som är enkel att installera och kan distribuera värmen 
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från solfångare och kompletterande värmekälla. Inbyggd elpatron finns som 

komplement, då solfångare och kamin inte räcker till uppvärmningen av 

vatten, för automatisk eldriven uppvärmning av vatten. På så sätt säkras 

uppvärmningen även vid semester, så att den boende slipper komma hem till 

ett kallt hus vintertid även om byggnadsmaterialen klarar att stå kalla utan 

fuktproblem. En större tank alternativt en slavtank skulle innebära att större 

del av behovet fylls av solfångare men det bedöms ta för mycket plats då 

boarean är begränsad till 22 kvadratmeter. Förvaring av ved kan ordnas på 

den västra sidan, stapling vid väggen på utsidan där sängen står bidrar i viss 

mån till att hålla värmen inne.  

 

Figur 4.2. Förslag till planlösning av attefallshus med kombisystem bestående av 

vattenmantlad kamin och ackumulatortank. 

 

4.8. Hybridlösning 

Hybridlösningen kan potentiellt vara en utmärkt helhetslösning för 

elförsörjningen men för att kunna avgöra om det är värt den betydande 

investeringen måste en vindanalys av platsen göras. Detta har inte gjorts men 

om en sådan görs och vinden på platsen anses tillräcklig bör hybridlösningen 

väljas. Är kombinationen vindturbin och solceller inte genomförbar bör 

elförsörjningen ske med solceller kopplat till elnätet. 
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4.9. Definition av lågenergihus 

Med tanke på att huset med liten marginal klarar grundläggande krav för 

klimatskalets isoleringsförmåga anses vidare beräkningar för att uppfylla 

någon av klasserna för lågenergihus enligt FEBY12, som omfattar Passivhus 

och Nollenergihus, inte vara relevanta. Ett hus av limträstockar kräver 

annorlunda tankesätt som inte är förenligt med definitionerna av nollenergi- 

och passivhus som innebär täta hus med mycket isolering. Inte heller BBR:s 

krav gällande låg, respektive mycket låg energianvändning uppfylls. Det som 

återstår är begreppet Plusenergihus vilket inte är helt definierat som begrepp 

men som förenklat kan uttryckas som ett hus vars energiproduktion överstiger 

behovet på årsbasis. 

 

Husets beräknade energibehov är 2507 kWh/år vilket tar hänsyn till bidraget 

från solfångarna men inte från solceller och vindturbin. Då den beräknade 

hushållselen på 2310 kWh ingår i energibehovet räcker det att jämföra 

ovanstående värden mot den beräknade energiproduktionen från solceller och 

vindturbin som årligen uppgår till 2336 respektive 2500 kWh, sammanlagt 

4836 kWh vilket överväger det sammanlagda energibehovet på 4817 kWh. För 

att erhålla värde med större marginal kan antalet solfångare eller solceller 

utökas. Här anges det minsta som krävs för att produktionen ska överstiga 

behovet. 
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5. Diskussion 
På senare år har kraven enligt BBR skärpts vad gäller byggnaders 

värmegenomgångskoefficient vilket betyder att det blir allt svårare att bygga 

timmerhus som klarar kraven. Enligt de krav som gällde 2011 med en högst 

tillåten värmegenomgångskoefficient på 0,50 W/ m2K var det betydligt enklare 

att konstruera ett timmerhus som uppfyller kraven med tanke på 

timmerväggens U-värde på cirka 0,60 W/m2K. De rådande kraven som 

begränsar byggnadens Um-värde till 0,33 W/m2K kräver att resterande 

byggnadsdelar har ett mycket lågt U-värde för att kompensera 

timmerväggens. Det finns dock undersökningar som tyder på att 

timmerväggen har värmelagrande egenskaper som gör att de beter sig som ett 

hus med mer isolering. Detta är svårt att visa med endast beräkningar utan 

måste verifieras med mätningar av energianvändningen. Genom att använda 

ett 10-procentigt avdrag för värmelagring och ett 5-procentigt avdrag för 

linisoleringen mellan stockvarven tillsammans med att resterande 

byggnadsdelar har låga U-värden kan den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten klara av de krav som ställs av BBR. Genom att 

timmerväggarna tilläggsisoleras på utsidan kan Um-värdes sänkas väsentligt 

men det innebär även att väggarna blir tjockare vilket är olämpligt för 

attefallshus som är begränsade till 25 kvadratmeter byggnadsarea inräknat 

ytterväggar. Med en väggtjocklek på 190 mm återstår knappt 22 kvadratmeter 

boarea. 

 

Beräkningar av den specifika energianvändningen baseras på detta Um-värde 

vilket gör detta värde högt enligt kraven i BBR. Detta värde kan dock till viss 

del kompenseras av den egna energiproduktionen från solceller, solfångare 

och vindkraftverk. Det är alltså möjligt att bygga ett hus med hög 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient som producerar mer energi än 

årsförbrukningen.  

 

Investeringar i värmeanläggningar och elproduktion måste ses som långsiktiga 

val då dagens energi- och elpriser med stor risk kommer att höjas väsentligt då 

produktionen övergår till förnyelsebara alternativ. Att jämföra dagens elpriser 

med kostnaden för att installera solceller, som har en livstid på minst 30 år, blir 

något vilseledande då priserna på el med stor säkerhet kommer att höjas under 

dessa 30 år varför en riktig jämförelse bör ta hänsyn till förväntade 

prishöjningar av köpt energi i förhållande till inversteringskostnaden för 

solenergi. Å andra sidan visar utvecklingen av solceller på sjunkande priser 
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och ökad effektivitet vilket gör att de investeringar som görs i dagsläget kan 

vara utdaterade om ett antal år. Den bästa lösningen i nuläget, med relativt 

låga elpriser, bör därför vara att vid planering av nya byggnader förbereda för 

installation av solceller, för att när elpriset höjts och priset för solceller sjunkit, 

enkelt kunna installera solceller till ett lägre pris än vad som är möjligt i 

dagsläget. 

 

För den som vill installera solceller redan idag är det en potentiellt lönsam 

affär, beroende på hur mycket solstrålning som är möjlig på platsen, som kan 

betala av sig på 10-20 år vartefter elen som produceras av solcellerna kan anses 

vara gratis. Med en livslängd på 25-30 år blir det 5-20 år med gratis 

elförsörjning beroende på effektivitet och livslängd. Att investera i solfångare 

behöver därför ses som en långsiktig affär och då kan det med dagens teknik 

redan bli en lönsam affär.  

 

Tekniken med solfångare följer i stort sett samma kurva som utvecklingen av 

solceller med sjunkande priser och ökande effektivitet. Solfångaren har dock 

redan en verkningsgrad som är cirka tre gånger högre än solceller, 44 

respektive 15 procent för valda produkter. Således krävs en relativt liten 

mängd solfångare för att täcka upp en väsentlig del av tappvarmvatten och 

uppvärmning. 2 solfångare med en sammanlagd modulyta på knappt 5 

kvadratmeter klarar av husets tappvarmvatten- och uppvärmningsbehov från 

april till augusti. Ökas antalet solfångare till 3 istället kan värmebehov täckas 

under 7 månader, men detta kräver ackumulatortank med större volym vilket 

får svårt att rymmas på så pass liten yta. Här måste en avvägning göras då 3 

solfångare innebär att all värme inte kan tillvaratas men det betyder även att 

behovet av eldning minskar med två månader per år och den förhållandevis 

lilla tankvolymen värms upp snabbt. Genom att jämföra tabell 4.5 för 2 

solfångare och bilaga 3 med tabell för 3 solfångare blir den faktiska skillnaden 

relativt liten och den största vinsten med 3 solfångare utvinns på sommaren 

när produktionen överstiger behovet redan med 2 solfångare. Då finns ingen 

större nytta med den extra värmen. Under vår och höst hamnar resultaten nära 

varandra. Trots att behovet täcks ytterligare två månader kommer troligtvis 

kompletterande värmekälla krävas varför ytterligare en solfångare inte är 

motiverat. 

 

Vattenmantlad kamin är ett utmärkt komplement till en solfångaranläggning 

med ackumulatortank då kaminen kan kopplas in på ackumulatortanken som 
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dygnslagrar värmen och bidra till uppvärmningen av tappvarmvatten och 

radiatorer samtidigt som en del av värmen går direkt ut till luften. Det är även 

bra komplement till timmerväggarnas värmelagrande förmåga då tillfälliga 

värmetoppar som det blir av en kamin kan lagras i väggarna utan att 

inomhustemperaturen blir för hög och måste vädras ut vilket kan vara fallet 

med konventionella regelväggar med mineralullsisolering. Dessutom bidrar 

kaminen till mysfaktorn. En vedeldad vattenmantlad kamin kräver aktiva 

brukare då den inte sköter sig självt. Elpatronen värmer dock upp vattnet i 

ackumulatortanken om kaminen inte eldas. Vedeldad kamin kan vara 

olämpligt om det sker i för stor utsträckning i ett bostadsområde då en viss 

mängd farliga gaser bildas. 

 

Vad gäller klassificering enligt FEBY12 med begreppen passivhus, 

nollenergihus eller minienergihus har det visat sig vara väldigt invecklat. 

Kravvärden anges tydligt under varje klassning men beräkningarna som krävs 

för att komma fram till dessa värden är omständiga och svåra att använda för 

att projektera en byggnad. 

 

En stor svaghet med BBR:s krav på energihushållning är att de anges per 

kvadratmeter Atemp vilket ger en orättvis bild av hur stor energiförbrukningen 

är per person. Det finns alltså ingen anledning att bygga en liten bostad sett till 

BBR:s krav på energihushållning. En stor välisolerad bostad på 200 

kvadratmeter där det bor endast en person kan ha lättare att klara av 

exempelvis passivhuskraven då energianvändningen per kvadratmeter blir 

låg. Energianvändningen per person blir däremot väldigt hög jämfört med 

attefallshus byggt med limträtimmer som har högt Um-värde då ytan som 

behöver värmas upp blir väldigt liten. Uppseendeväckande nog är det 

attefallshuset som får svårt att klara av BBR:s grundläggande regler trots att 

den totala energianvändningen och energianvändningen per boende är låg. 

Hushållets totala energianvändning divideras med den invändiga arean (Atemp) 

vilket gynnar större bostäder. Med tanke på att den totala energianvändningen 

för svenska fastigheter är i det närmsta oförändrad trots att användningen av 

fossila bränslen övergått till mer hållbara uppvärmningsmetoder som 

solenergi, vattenkraft och vindkraft samt att kraven för värmeisolering har 

skärpts så sker ingen förbättring för fastighetsbeståndet i stort. Den förbättring 

i energihushållning som sker är den specifika energianvändningen vilken 

räknas per kvadratmeter. Om energianvändningen per kvadratmeter minskar 

men bostadsytan ökar sker ingen förbättring av den totala 

energianvändningen.  
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Att uppnå lågenergihusklassificering på ett timmerhus utan tilläggsisolering är 

inte helt enkelt. Det krävs avsevärda investeringar i eget 

energiproduktionssystem för att sådan klassificering ska kunna bli möjlig. 

Passivhusklass, där fokus ligger på ett väldigt tätt och välisolerat klimatskal, 

blir därför svårt att uppnå när timmerväggens isolerande egenskaper knappt 

klarar grundläggande myndighetskrav. För att uppnå nollenergiklass ska 

passivhusklass även uppnås. Genom beräkningar går det dock att 

dimensionera husets energiproduktionssystem så att produktionen överstiger 

årsbehovet. Det skulle innebära att huset uppnår plusenergiklass, men 

plusenergihus är ett begrepp som inte är definierat. Åtminstone inte från 

myndigheters sida. 

 

Utan att uppnå dessa klasser kan dock konstateras att ett attefallshus med 

stomme av limträtimmer, grund och tak av Koljern byggsystem, solfångare 

kombinerat med vedeldad vattenmantlad kamin kopplat till ackumulatortank 

samt solceller och vindturbin som producerar mer el än behovet på årsbasis 

tillsammans bildar en ekologiskt hållbar bostad. Sol- och vindel är dock 

fortfarande en dyr lösning som kräver gynnsamma förhållanden för att vara 

lönsamt. Vid gynnsamma förhållanden då hybridlösningen kan placeras på en 

plats som är exponerad för mycket vind och solinstrålning utan störningar kan 

vindkraft och solceller tillsammans bilda en helhetslösning för elförsörjning. 
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6. Slutsatser 
 Loglocks limträstommar kombinerat med Koljerns byggsystem går att 

använda till att bygga attefallshus med höga krav på hållbarhet och 

energieffektivitet men då krävs genomtänkta lösningar för egen 

produktion av energi.  

 Det vattenburna värmesystemet bör bestå av vattenmantlad kamin och 

solfångare kopplat till ackumulatortank med inbyggd elpatron. Husets 

el bör produceras med solceller och vindturbin, om platsen tillåter 

detta. Annars används enbart solceller kompletterat med köpt el. 

 Värmegenomgångskoefficienten hos limträstockar räcker inte utan 

tilläggsisolering av ytterväggar krävs för att uppnå passivhusklassning. 

 BBR:s krav gällande energihushållning missgynnar yteffektivt 

byggande vilket är en aspekt som måste beaktas i energihushållningen 

som stort. 

 

6.1. Förslag till fortsatta studier 

 Undersöka olika träsorter/-kvaliteter som lämpar sig bäst att använda 

till limträstockar då olika träsorter är olika luftiga. Desto mer luft i 

träet, desto bättre isoleringsförmåga men även sämre värmelagring. 

 Timmerväggarnas förmåga att lagra värme och utjämna klimatet måste 

mätas i verkligheten då beräkningar som görs för att visa på 

klimatskalets isoleringsförmåga inte tar hänsyn till värmelagrande 

kapacitet. Genom att mäta behovet av köpt energi i ett verkligt hus kan 

en rättvis bedömning göras. 

 Undersöka hur en förenkling av de krav som gäller för att en byggnad 

ska uppfylla lågenergihusklass kan se ut. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Beräkning av hushållsel 

Apparat kWh/år Användning 

      

Frys 400 Alltid 

Kyl 170 Alltid 

Spis 370 40 min/dygn 

Ugn 160 2 tim/vecka 

Kaffebryggare 300 1 tim/dygn 

Spisfläkt 70 1 tim/dygn 

Mikrovågsugn 60 7 min/dygn 

Lågenergilampa 200 5 tim/dygn 

Dammsugare 50 1 tim/vecka 

Hårtork 50 1 tim/vecka 

TV 180 
2 tim/dygn anv. 22 tim/dygn 
standby 

Dator 210 
2 tim/dygn anv. 22 tim/dygn 
standby 

Stereo 50 
1 tim/dygn anv. 23 tim/dygn 
standby 

Laddare 
mobiltlf. 40 24 tim/dygn 

      

Summa 2310   

 

Bilaga 2 – Beräkning av specifik energianvändning 

Qenergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el – Qvå – Qtillskott  

   Qt = A*U*gradtimmar*1/1000 
 

 
4777,11 kWh/år 

   Qv = 

n*V*cp/3600*gradtimmar*1/1000 
 

 
1311,62 kWh/år 

   Ql = 0,04*luftläckage50Pa*Aom*cp/3600*gradtimmar*1/1000 

 
404,28 kWh/år 

   
Qtvv =  440 kWh/person och år 

   Qdr,el =  500 kWh/år 
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Qvå =  2721,02 kWh/år 

   

   Qtillskott =  2205 kWh/år 

   

   

   Qenergi =  5228,00 
 Qenergi,sol =  2506,98 
 

   Qspecifik
energi = 113,95 

 

   gradtimmar 21C Ösd = 141950 
       

      

n (oms/h) =  0,47 
 V (m3) = Agrund*h = 59,4   

cp (Ws/m3K) = 1200 
       

luftläckage50Pa 
(m3/m2h) = 2,16 

 Luftläckning (l/sm2) = 0,6   

20*Atemp   
       

Byggnadens 
fastighetsenergi   

       
Qsolfångare + 
0,15*Qenergi     

      

      
Personvärme (kWh/år) 
= 500 

 Hushållsel (kWh/år) 1617   
Tappvarmvatten 
(kWh/år) 88   
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Bilaga 3 – Beräkning av 3 solfångare 

Normal 
Solinstrålning 
kWh/m2 

Solinstrålning 
% 

Solfångarbidrag   
kWh 

Totalt 
värmebehov/mån
ad kWh 

Täckning 
kWh 

År 1961-90           

Januari 6,5 0,7 20,2 190,0 -169,8 

Februari 24,8 2,7 77,3 195,1 -117,8 

Mars 70,5 7,6 219,6 190,0 29,6 

April 116 12,4 361,4 183,3 178,1 

Maj 158,2 17 492,8 149,7 343,2 

Juni 172,5 18,5 537,4 141,3 396,1 

Juli 158,9 17 495,0 119,4 375,6 

Augusti 119,5 12,8 372,3 124,4 247,8 

September 65,1 7 202,8 158,1 44,7 

Oktober 28,6 3,1 89,1 183,3 -94,2 

November 9 1 28,0 190,0 -162,0 

December 3 0,3 9,3 193,4 -184,0 

            

Totalt 932,7 100 2905,2 2018,0 887,2 

 

Beräkning av Svesol Premium 3. 

Bilaga 4 – U-värde resultat väggar 

 

  Loglock 190 mm Loglock 140 mm Loglock 165 mm 

λ (W/mK) 0,100 0,100 0,100 

d (m) = 0,190 0,140 0,165 

R (m2K/W) = 1,900 1,400 1,650 

Rt (m2K/W) = 2,070 1,570 1,820 

U (W/m2K) = 0,483 0,637 0,549 

h (m) = 2,700 2,700 2,700 

Ukorr 0,411 0,541 0,467 

Ai (m2) = 47,0 47,0 47,0 

Aom (m2) = 98,89     

Um,190=Σui*Ai/Aom   Um,korr,140 Um,korr,165 

0,357 W/m2K 0,386 0,349 

 


