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Sammanfattning 

För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av 

Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat 

projekt med många involverade och intresserade parter. Byggprojektet involverade en hel 

fastighet med bostad, gäststuga, garage, jordkällare och solcellsanläggning, och Laura och 

Erik skulle själva utföra så mycket av arbetet som gick. Vad som gjorde den här fastigheten 

unik var valet att utforma den efter kraven för passivhus och samtidigt använda sig av 

okonventionella och återvinningsbara byggnadsmaterial, bland annat var 

isoleringsmaterialet tänkt att bestå av halm och golvplattan av återvunnet foamglas. Även 

konstruktionen skulle bli väldigt genomtänkt, där stora fönster placeras mot söder med 

ett långt taköverhäng som skyddar mot hög solinstrålning på sommar men optimerar 

instrålningen på vintern. Väggarnas konstruktion var tänkt att bli nästan en meter tjock 

för att isolera väl och hela byggnaden klimatskärm skulle bli oerhört tät för att minimera 

värmeförluster, men den mest påtagligt ovanliga egenskapen med bostaden var att den 

skulle bli rundformad. 

I dagsläget har stora delar av fastigheten färdigställts, men innan vissa tekniska 

installationer utförs ville paret Vidje ta reda på vad fastigheten förväntas ha för behov, 

främst elenergimässigt och hur den kommer att prestera i förhållande till officiella krav. 

Detta visade sig endast bli positivt för dem då hela fastigheten uppskattas ha ett 

elenergibehov motsvarande ungefär 23,1 kWh/m2 och år vilket nästan är två tredjedelar av 

schablonvärdet för endast hushållsenergin. Även BBR-kravet för primärenergital visade sig 

ligga mer än dubbelt så högt som fastighetens beräknade primärenergital, vilket bevisar 

den högt planerade kvalitén och hur genomtänkt byggprojektet är. Det fanns även ett 

intresse att ta reda på vad det finns för nya tekniker inom hållbara hushåll och om dessa 

kommer att vara möjliga att implementera i deras hushåll.  

Bland annat var solcellerna kombinerade med ett hemmabatteri en viktig fråga för paret 

Vidje. De vill kunna använda så mycket av deras egna producerade solel som möjligt. Vad 

det här arbetet kom fram till var att den inplanerade solcellsanläggningen på 5 kWp 

(kilowattpeak) skulle lyckas täcka ca 70% av fastighetens årliga elbehov men att inte mer 

än max hälften av den producerade solelen skulle kunna användas av dem själva. Resten 

skulle säljas ut på elnätet eller sparas i ett eventuellt hemmabatteri. Vad som blev 

uppenbart efter batteriets lönsamhetsberäkningar var att med dagens elpriser kommer det 

alltid vara mer ekonomiskt lönsamt att sälja solcellernas överskottsel ut på nätet. 

Ekonomisk lönsamhet var ett återkommande tema, inte minst för just solcellerna och 

hemmabatteriet. För solcellerna låg fokuset på om det skulle bli mer lönsamt att hyra 

anläggningen eller att köpa den. I slutändan visade det sig inte vara en oerhörd ekonomisk 

skillnad mellan de två alternativ utan den avgörande aspekten kommer antagligen att vara 

bekvämligheten av att genomföra edera alternativ. 
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Solcellerna visade sig täcka en stor del av detta arbete då man även ville ta reda på hur 

stort klimatavtryck den planerade anläggningen kommer att ha jämfört med alternativet 

att använda elektricitet från Umeå Energis elnät. Resultatet från denna undersökning var 

nog det mest överraskande av alla resultat. På grund av att en stor del av världens solceller 

tillverkas i länder med höga växthusgasutsläpp samt kräver mycket energi för att tillverkas 

så innebär det att solcellers klimatavtryck är det högsta bland förnybara energikällor. Då 

Umeå Energi har övergått till 100% förnybar elproduktion med andra energislag än 

solkraft, visade det sig att under solcellernas livstid på 25 år skulle solcellsanläggningens 

klimatavtryck vara mer än dubbelt så högt än om elen hade tagits från nätet. 

Paret Vidje ville också veta mer om nyutvecklade energirelaterade tekniker, däribland 

V2G, självförsörjande hushåll, vätgaslagring, likströmsnät och elbilsladdning, för att kunna 

avgöra om någon av dessa kommer vara möjliga att integrera med deras fastighet inom en 

snar framtid. V2G, Vehicle-to-Grid, är fortfarande för outvecklat för att det skall vara 

möjligt för en privatperson att kunna använda sig av det. Självförsörjning är helt klart 

möjligt i dagsläget, men den enda väl fungerande metoden verkar vara vätgaslagring och 

det är fortfarande en teknik som är oetablerad på marknaden och därmed även väldigt 

dyr. Att ställa om sitt hushåll till ett likströmsnät är en intressant trend som en del 

kunniga personer har börjat göra de senaste åren, men det verkar dock vara just det, 

någonting som endast en kunnig och intresserad person i området kan klara av att 

genomföra i dagsläget. Det finns ingen etablerad teknik för att enkelt kunna ställa om ett 

hushåll till att använda likström i sina vägguttag. Eftersom paret Vidje planerar att 

införskaffa en elbil så var de väldigt nyfikna angående hur det kan gå till att ladda sin elbil 

hemma. Den mest kritiska frågan var om en laddbox var ett krav. Vad arbetet kom fram 

till var väldigt enkelt, laddbox är tekniskt sett inget krav, men att använda ett vanligt 230 

V vägguttag som standard är en dålig och nästintill farlig metod. Det är dessutom en 

oerhört ineffektiv metod då vägguttag avger väldigt låga effekter och därmed skulle 

innebära ohållbart långa laddningstider. En laddbox på 11 kW verkar vara det bästa 

alternativet just nu för att ladda en elbil i hemmet. Snabbladdare på över 22 kW finns 

tillgängliga men är mer kostsamma och tillför endast kortare laddtid som egentligen inte 

är nödvändig för de flesta hushåll. 
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Abstract 

About two years ago Laura and Erik Vidje began building their very own home just outside 

the city of Umeå. This building project would later turn out to become a unique and well 

noticed project with many involved and interested parties. The building project involved 

an entire estate with a residence, guest house, cold storage cellar and a PV (photovoltaic) 

system, and Laura and Erik were planning on doing as work as possible by themselves. 

What made this estate so unique was the choice of designing it according to the passive 

house requirements and at the same time be using unconventional and recyclable building 

materials, among other things was that the isolating material was going to be entirely 

made up of straw and the base plate would be made of recycled foam glass. The 

construction was going to be very well thought through, with large window facing south 

and a long roof overhang that will protect against insolation during summer but optimizes 

the insolation during winter. The walls would be built almost one meter thick to make 

great isolation and the entire building envelope were going to be extremely dense to 

minimize heat loss, but the most obvious unique attribute about the residence were going 

to be its round shape. 

By today the estate is nearly finished, but before a few technical instalments is executed 

the Vidje couple wanted to know what energy related needs the estate will have and how 

it will perform relative to official requirements. This specifically turned out to be only 

positive for them because the estate is now estimated to have a total need of electricity at 

about 23,1 kWh/m2 Atemp and year, which is almost one third lower than the standard value 

only for household energy. Also, the BBR-requirement for EPpet (primärenergital) turned 

out to be more than twice as high as the actual EPpet for the estate, which proves how well 

thought out the building project is and its high quality. In addition to this there were an 

interest in learning about knew technologies within sustainable housing and whether it 

was possible to implement these to their home. 

An important question to the Vidje couple was the possibilities regarding the PV system 

combined with a battery storage system. They would want to use as much of their own 

solar electricity as possible. What this project found out was that the 5 kWp 

(kilowattpeak) PV system would be able to cover around 70% of the estates yearly 

electricity needs, but that they would only be able to personally use no more than half of 

all that produced electricity. The rest would have to be sold and transferred out on the 

grid or possibly be saved in a battery storage unit. What became obvious while calculating 

the profitability of a battery storage system was that, with today’s electricity pricing, to sell 

the surplus PV production out on the grid will always be the most economically profitable 

option. Economic profitability was a reoccurring theme, especially for the PV- and battery 

storage system. Most of the focus regarding the PV system was between the options of 

renting it or buying it. In the end it turned out not to be a very significant difference 



5 
 

between the two options, the most decisive aspect when choosing will most likely be the 

difference of overall comfortability between the two. 

Analysing the PV system became a larger part of this project than expected when another 

request was to figure out how big of a climate impact the system would have compared to 

if the same amount of electricity was used from Umeå Energis grid. This analysis came up 

with probably one of the most interesting results of this entire project. Because PV panels 

require a lot of energy to produce and a large proportion of all panels in the world are 

produced in countries with a high carbon footprint, it means that PV systems has one of 

the worst climate impacts of all renewable energy sources. According to Umeå Energi 

100% of their electricity are produced from renewable sources where solar power is not 

one of them. Because of this it turned out that during the 25-year lifespan of the PV 

system it would have more than twice the climate impact rather than if the electricity 

came from the power grid. 

The Vidje couple also wanted to know more about newly developed technologies related 

to energy, among things like V2G, self-sustaining homes, hydrogen energy storage, direct 

current grids and electric vehicle charging, to be able to establish whether any of these 

would be possible to integrate with their home in the near future. V2G, Vehicle-to- Grid, is 

still very much under development and therefore are not available for any person to use. 

Self-sustainability is definitely possible with today’s standards, but the only method that 

seems to work well enough is hydrogen energy storage which is still not very well 

established on the market and therefore also very expensive. Readjusting your home to 

work with a direct current grid is an interesting trend that some knowledgeable people 

have been doing lately, but it seems to be just that, something only a person who is 

interested and knowledgeable in the area are capable to perform at this stage. There are 

now established technique for easily changing your home to be able to run on direct 

current. Because the Vidje couple are planning on getting an electric car it made them 

curious about what options there were to be able to charge it at home. The most critical 

question was if a charging box is a requirement or not. The answer is pretty simple, a 

charging box is technically not a requirement, but using a 230 V power outlet as standard 

is a very bad and sometimes even considered as dangerous. It is also a very inefficient 

method because regular outlets can only put out a relatively low power charge and 

therefore would mean unreasonably long charging times. An 11 kW charger box seems to 

be the best option right now be able to charge your electric car at home. Quick chargers 

above 22 kW to exist but are usually expensive and only lowers the charging time a little 

bit which for most households are quite unnecessary. 
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Förord 

Det här projektet har varit en del av min högskoleingenjörsexamen inom energiteknik. 

Det har varit ett oerhört intressant arbete att få jobba med ett så unikt byggprojekt som 

har och kommer att uppmärksammas av många parter. Att få vara en del av någonting så 

unikt har varit väldigt roligt och även ett av mina personliga mål med examensarbetet, att 

få genomföra någonting som kommer att komma till användning och som har en 

anknytning till verkligheten och inte är ett påhittat läromoment. 

Jag vill först och främst tack min, numera före detta, klasskompis Lina Björklund som var 

den som gjorde att jag fick kontakt med Laura Vidje från första början. 

Jag vill även tacka Laura och Erik Vidje för deras positiva och tillitsfulla inställning till mig 

och mitt arbete. Dessutom vill jag tacka för deras tålamod när min tidsplan inte riktigt 

gick som planerat. 

Övriga personer att tacka är mina två handledare Erik Eklund på Umeå Kommun och Per 

Holmgren på Umeå Universitet som har stöttat mig i mitt arbete och haft tålamod när 

saker inte riktigt gick enligt plan. 

 

Umeå 2019-09-25 

 

 

Simon Eklund  
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Begreppsbeskrivning 

kWh – Kilowattimme  

kW – Kilowatt  

kWp – Kilowattpeak 

Atemp – Tempererade arean 

DVUT – Dimensionerande vinterutetemperatur  

A – Ampere  

V – Volt  

AC – Växelström/-spänning  

DC – Likström/-spänning  

CO2e – Koldioxidekvivalenter  
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1.  Inledning 

1.1.  BAKGRUND 

År 2017 startade byggandet av ett lågenergihus i Kassjö, drygt två mil utanför Umeå, med 

tanken att näst intill allt material som användes till byggandet skulle vara återanvändbart. 

I väggkonstruktionen använder man sig till exempel av en halm- och lerblandning som 

isolering och golvplattan i huvudbyggnaden består av en foamglasplatta från återvunnet 

glas. Man planerar även att vara delvis självförsörjande då uppvärmning kommer ske med 

vedpanna och solfångare och en del av elen kommer att produceras av solceller. 

Hela detta byggprojektet genomförs privat av paret Laura och Erik Vidje som till vardags 

arbetar med hållbarhet, cirkulär ekonomi och hållbart byggande respektive 

samhällsplanerande. De kom till mig delvis därför att ingen av dem har tillräckligt med 

kunskap inom energiområdet och delvis för att de ska kunna spara pengar på projektet, 

och även för att kunna ge mig som student intressant och givande kunskap. 

1.2.  SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att analysera, beräkna och dimensionera ett passivhus 

potentiella energibehov och miljöpåverkan. Detta för att i framtiden förhoppningsvis 

kunna tillämpa dessa metoder på andra fastigheter och i slutändan se en ökning av antalet 

lågenergihus välanpassade för Norrlands klimat. 

1.3.  MÅLSÄTTNING 

Målsättningen för detta projekt var att besvara de frågor och funderingar som paret Vidje 

hade om fastighetens förväntade elenergibehov som inkluderar en elbil och en 

solcellsanläggning. Att ta reda på fastighetens primärenergital och därmed kunna jämföra 

dess energimässiga prestanda med dagens krav för passivhus och jämföra 

solcellsanläggningens klimatpåverkan med elnätets klimatpåverkan. Utöver allt hittills 

nämnt undersöka anledningarna och möjligheterna kring att anpassa ett hushåll till 

likström istället för dagens standardisering; växelström. Målsättningen uppnås konkret 

genom att följande frågeställningar besvaras: 

• Till vilken grad kan den planerade solcellsanläggningen tillgodose behoven för 

fastighetsel, hushållsel och elbilsladdning? 

• Vilka möjligheter finns för att fastigheten ska bli självförsörjande vid eventuella 

elavbrott hos stamnätet? Vad krävs för att solceller och batterier ska kunna fungera 

som back-up system? 

• Vilka alternativ finns för laddning av elbil? Är laddbox ett krav? 

• Vilka möjligheter finns för att använda elbilens batteri som ett komplement till 

hembatteriet för att "kapa" fastighetens effekttoppar? 
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• Vilka blir för- och nackdelarna till att hyra solceller istället för att köpa? 

• Hur förändras byggnadens prestanda om den skulle uppföras på annan ort med en 

annan geografisk justeringsfaktor? 

1.4.  AVGRÄNSNINGAR 

Nya beräkningar av fastighetens klimatskal har inte gjorts då sådana redan har genomförts 

i ett tidigare examensarbete. (1) 

Vid jämförelse av för- och nackdelarna med att köpa respektive hyra solceller beaktas 

endast erbjudanden, priser och avtal hos Umeå Energi. 

Vid beräkningarna av fastighetens elbehov har engångsförluster i kablar, kopplingar, 

adaptrar osv. försummats på grund av dess ringa betydelse. 

1.5.  BYGGPROJEKTET KASSJÖ 1:64 

För 4–5 år sedan bestämde sig Laura och Erik Vidje för att bygga sitt eget hus där och det 

skulle dessutom bli så ekologiskt hållbart som möjligt. Materialen skulle vara 

återvinningsbara och naturliga, energi- och vattenanvändningen skulle vara låg och en 

stor del av fastigheten skulle vara självförsörjande. 2017 kom bygget igång och sedan dess 

har paret Vidje gjort majoriteten av arbetet helt själva. I dagsläget är en stor del 

färdigbyggt och man planerar att kunna flytta in inom det kommande året. Fastigheten 

består av en huvudbyggnad på 121 m2, en gäststuga som delar vägg med ett garage på totalt 

58 m2, en jordkällare och en vedbod.  

Vad som gör fastigheten speciell är huvudsakligen tre saker; de okonventionella 

materialen som används, planen att följa kraven för passivhus och till sist att 

huvudbyggnaden är rund. Vad som sticker ut bland valen av material är bland annat 

ytterväggarna som består av en blandning av lera och halm där halmen planeras att 

fungera som isolering. Dessutom så är väggarna upp emot en meter tjocka på vissa ställen, 

även där för isoleringens skull. Ett annat annorlunda material är huvudbyggnadens 

golvplatta som istället för betong består av så kallad foam-glas som är tillverkat av 

återvunnet glas. Man planerar också för att resursanvändningen (vatten och energi osv.) 

ska vara väldigt låg och därmed kunna klassas som ett passivhus som är definierat som en 

väldigt energieffektiv, komfortabel och prisvärd byggnad. (2) 

Energimässigt är det tänkt att fastighetens värme skall förses av tre solfångare kombinerat 

med en 35 kW vedpanna och där värmedistribueringen endast kommer att ske via 

golvvärme. Värmeåtervinning kommer ske av ventilationsluften med ett så kallat FTX-

aggregat Utöver det har även en 30 meter lång intagskanal grävts ned två meter under 

marken vars syfte är att förvärma eller förkyla intagsluften(uteluften) då 

marktemperaturen året runt ligger ganska stadigt kring 4°C. Elektriciteten kommer delvis 
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att förses av solceller och delvis från elnätet. Den planerade storleken på 

solcellsanläggningen är 5 kWp och den förväntas producera ca 4 660 kWh/år. Övrig 

information finns att tillgå i Bilaga 1. 

 

Figur 1. En 3D-rendering över hur man planerar att Kassjö 1:64 kommer att se ut. (3) 

 

Figur 2. Ett foto på huvudbyggnadens fasad den 26-06-2019. (4) 
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1.6.   TIDIGARE ARBETEN 

År 2017, just när byggprojektet i Kassjö hade startat, fick Hamed Jaberi en tidigare 

högskoleingenjör i energiteknik i uppgift att skriva sitt examensarbete om detta. Han 

fokuserade sitt arbete på fastighetens klimatskal; värmeförluster, värmebehov, U-värden, 

konstruktionen etc. Denna rapport kommer att referera till Hameds arbete och resultat. 

(1) 

2.  Teori 

2.1.  PASSIVHUS OCH LÅGENERGIHUS 

Det finns i dagsläget tre olika typer av klassningar för låg-energihus där organisationen 

FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande, är ansvariga för att utforma kriterier och utföra 

verifieringar och certifieringar. Klasserna som tidigare kallats för nollenergihus, passivhus 

och minienergihus har efter FEBY:s senaste kravspecifikation FEBY18 bytt 

certifieringsnamn till FEBY Guld/Silver/Brons, där guldklassen ersätter kraven för 

passivhus enligt FEBY12 och silverklassen ersätter kraven för minienergihus. Energikrav för 

byggnader finns redan i Boverkets Byggnadsregler, BBR, som själva är baserade på direktiv 

från EU. Dock ansågs inte kraven ta hänsyn till saker som till exempel skillnaden mellan 

fjärrvärme och elenergi och deras klimatpåverkan beroende när på dygnet och året de 

används. Dessa faktorer ingår i FEBY18, och därför ger den nya standarden en mer 

nyanserad bild av byggnadens klimatpåverkan. (5) 

För fastigheten Kassjö 1:64 siktar man på att hamna så nära klassen passivhus eller FEBY 

Guld som möjligt. Kraven fokuserar först och främst på byggnadens energiprestanda och 

det är även den som avgör vilken klass byggnaden hamnar i. Dessa nivåkriterier 

presenteras i Tabell 1, där Atemp står för byggnadens tempererade area (dess totala 

uppvärmda yta) och beskriver vilken typ av area som skall användas i beräkningarna. 

Tabell 1. Energikraven för de olika klasserna från FEBY18. (5) 

Klassning Värmeförlusttal 

>600 m2 

Årsenergi 

elvärme 

FEBY Guld 14 W/m2 Atemp 26 kWh/m2 

FEBY Silver 19 W/m2 Atemp 32 kWh/m2 

FEBY Brons 22 W/m2 Atemp  38 kWh/m2 
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Då kraven för värmeförlusttalen i tabell 1 gäller för byggnader med en större tempererad 

area än 600 m2 så finns ett tilläggsalternativ för mindre byggnader enligt ekvation 1. Siktar 

man på att nå kriterierna för exempelvis FEBY Guld får man lägga på resultatet från 

ekvation 1 på de ursprungliga 14 W/m2 Atemp. För byggnader placerade på orter där DVUT 

(3 dygn) är lägre än -17,0°C är det även tillåtet att lägga på 1 W/m2 Atemp på det 

ursprungliga kravet. (5) 

 

(600−𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝)

110
  [W/m2 Atemp]    Ekvation 1. 

 

Därmed hamnar värmeförlustkriteriet för Kassjö 1:64 på 19,4 W/m2 Atemp efter att båda 

tilläggen har adderats på det ursprungliga värdet för FEBY Guld klassen. Utöver 

energikriterierna ställer FEBY18 en hel del andra byggnadskrav på bland annat ljud, 

termisk komfort, luftläckning och fuktsäkerhet. Man har även en poänglista på 

energieffektiva installationer där byggnader av olika storlekar måste uppnå ett visst antal 

poäng. (5) 

Enligt paret Vidje är ett av målen med byggprojektet inte att bli certifierade som passivhus 

utan endast att se hur nära kravspecifikation de kan komma endast genom att fullfölja sin 

ursprungliga plan. 

2.2.  PRIMÄRENERGITAL 

Begreppet primärenergitalet infördes i BBR första juli 2017 och är ett mått på en byggnads 

energiprestanda. Idag är det alltså detta man skall förhålla sig till vid nybyggnationer. 

Tidigare använde man sig av begreppet specifik energianvändning vilket är årets totala 

levererade energi – värme, varmvatten och fastighetsel för att vara specifik – till en 

byggnad delat med byggnadens Atemp. Den metoden tog också hänsyn till ifall byggnaden 

var eluppvärmd eller inte. Primärenergitalet, EPpet, är mer specifikt och inkluderar även 

vilken typ av energibärare som används, till exempel el, fjärrvärme, biobränsle eller olja. 

Varje energibärare har en primärenergifaktor som indikerar hur mycket energi som krävts 

för att leverera en viss mängd energi till byggnaden. Man multiplicerar byggnadens 

energianvändning med faktorn och dividerar sedan med Atemp för att få ut 

primärenergitalet i kWh/m2 och år. (6) 

För passivhus finns det inget specifikt krav för primärenergitalet förutom det som BBR 

presenterar, där så kallade småhus inte får överstiga 90 kWh/m2 Atemp och år. För att 

beräkna en byggnads primärenergital använder man sig av ekvation 2 som tillhandahålls 

av Boverket. 
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𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖)×𝑃𝐸𝑖

6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  [kWh/m2 och år] Ekvation 2. 

 

där 

PEi är primärenergifaktor per energibärare 

Euppv är energi till uppvärmning, kWh/år 

Ekyl är energi till komfortkyla, kWh/år 

Etvv är energi till tappvarmvatten, kWh/år 

Ef är fastighetsenergi, kWh/år 

Fgeo är geografiska justeringsfaktorn 

Primärenergifaktorerna för varje tillgänglig energibärare i BBR finns tillgängliga i Tabell 2. 

Tabell 2. Primärenergifaktorer för varje enskild energibärare. (7) 

Energibärare Primärenergifaktor 

El 1,6 

Fjärrvärme 1,0 

Fjärrkyla 1,0 

Biobränsle 1,0 

Olja 1,0 

Gas 1,0 

 

Tidigare, vid liknande beräkningar som dessa, när man beräknat prestandan hos en 

byggnad har man använt sig av så kallade klimatzoner som delade upp Sverige i fyra delar. 

I dagsläget, i samband med att primärenergitalet infördes, har man även bytt ut 

klimatzonerna till geografiska justeringsfaktorer som är anpassade till varje enskild 

kommun. Fgeo för Umeå ligger på 1,3 medan till exempel Kiruna, som ligger väldigt långt 

norrut, har en faktor på 1,9 och Malmö, som ligger väldigt långt söderut, har en faktor på 

0,8. (7) 

2.3.  FASTIGHETS- OCH HUSHÅLLSENERGI 

Fastighetsenergi och hushållsenergi är två begrepp som ofta blandas ihop och som många 

inte riktigt definiera var för sig. Till att börja med så inkluderar båda uttrycken endast en 

byggnads eller fastighets använda elenergi. En modern fastighet har alltid en viss mängd 

elenergi levererad varje dag, månad och år som för elleverantörer är ganska enkel att 
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räkna fram med hjälp av olika mätverktyg. Vad begreppen fastighets- och hushållsenergi 

gör är att dela upp den levererade elektriciteten till alla enskilda eldrivna maskiner och 

apparater. Detta gör det enklare för nybyggen att planera för sin kommande 

energianvändning genom att använda schablonvärden och användardata för att uppskatta 

hur mycket el byggnadens olika delar kommer att ha behov av. 

Vad som definierar fastighetsenergi är i stort sett allt energikrävande som behövs för att 

en byggnad överhuvudtaget ska fungera och kunna användas. Detta inkluderar till 

exempel fläktar, pumpar, uppvärmning, komfortkyla, styr- och övervakningsutrustning 

och övriga apparater som används till att driva fastigheten. (7) Vid beräkning av 

fastighetsenergin är det viktigt att man har koll på vilket sätt en byggnad drivs. Från en 

existerande byggnad kan man ganska enkelt mäta fram energibehovet, men vid ett 

planerat bygge behövs det att alla specifikationer finns färdigställda för att man sedan 

teoretiskt ska kunna anta och beräkna värden. De viktigaste sakerna kan till exempel vara 

vilket typ av värmesystem som ska användas, hur VA-systemet ser ut och därmed antalet 

pumpar som behövs, hur ventilationssystemet ska se ut och vilket typ av aggregat som 

planeras. 

Hushållsenergi kan vara lite svårt att fastställa, men i stora drag är det allt övrigt 

energibehov som inte inkluderas i fastighetsenergin. Det är främst allmänna apparater i 

fastigheten som exempelvis hemelektronik, vitvaror och belysning. Det är inte saker som 

krävs för att driva fastigheten, men som vi människor ser som en nödvändighet. Därför 

kan även hushållsenergin variera ganska mycket då alla människor har olika syn på vad 

som är nödvändigt i deras liv. Den kan självklart också skilja väldigt mycket beroende på 

hur många personer som bor eller vistas i fastigheten. Trots detta så har boverket i sin 

författningssamling BEN2 satt ut ett schablonvärde för hushållsenergin hos nya småhus till 

30 kWh/m2 Atemp och år. (8) 

2.4.  SOLCELLER 

Solceller, solfångare och solpaneler är alla uttryck som till vardags blandas ihop med 

varandra och det är inte helt uppenbart vad som är skillnaderna mellan dem. För att starta 

med en väldigt enkel förklaring så är solceller och solfångare två funktionsmässigt helt 

olika saker, trots detta så är solpanel ett korrekt uttryck för vardera av dessa två varianter. 

En solfångare omvandlar solens strålning endast till värmeenergi medan en solcell 

omvandlar solens strålning endast till elektricitet. Även om en solcell och en solfångare 

kan se ganska lika ut till ytan så fungerar de på helt olika sätt. I en solcell sker det en 

kemisk reaktion mellan solljuset och det ledande materialet medan en solfångare endast 

absorberar och tar till vara på solljusets värmestrålning. En solpanel är egentligen en 

beskrivning av solfångarnas och -cellernas kommersiella utformning. En solcellspanel blir 

inte en panel förens man har satt ihop flera solceller med varandra då en ensam cell från 

början är ganska liten, ca 15x15 cm. Den vanligaste typen av solceller som utgör ungefär 
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95% av världsmarknaden idag består av kristallint kisel och dess verkningsgrad brukar 

ligga mellan 16–20%. (9) 

Solceller har blivit allt populärare under de senaste åren vilket dels har att göra med den 

kraftiga prisminskningen och dels med det ökande klimathotet. De anses däremot 

fortfarande vara för dyra av många potentiella konsumenter. Trots ett statligt 

investeringsstöd på 20% så hamnar inköpspriset hos en genomsnittlig 5 kW anläggning på 

80 000 – 90 000 kr. (10)(Bilaga 2) Det höga inköpspriset kombinerat med dagens relativt 

låga elpris ger en ganska lång återbetalningstid upp emot 14–16 år beroende på 

anläggningens storlek och placering, vilket kan göra det svårt att motivera lönsamheten 

hos solceller i dagsläget. (11)(Bilaga 3) 

2.5.  ENERGILAGRING OCH ELBILSLADDNING 

Energilagring är ett alltmer växande fenomen som anses vara nödvändigt för att kunna 

fasa ut fossil energi. Inte minst syns det i fordonssektorn där elbilar har blivit mer och mer 

populära de senaste åren. Detta avsnitt berör alternativen som privata bostäder har när 

det kommer till energilagring och även lite hur tekniken runt elbilar ser ut idag. 

2.5.1.  Hemmabatteri 

Ett hemmabatteri är i det stora hela precis vad det låter som, det är ett stort batteri som 

man har hemma vars huvuduppgift är att lagra den överskottsenergi som solcellerna 

producerar så att man kan använda den elenergin senare när solen inte lyser. Detta är ett 

stort problem som förnybara energikällor har, speciellt väderbaserade energikällor som 

solceller eller vindkraftverk. Det går inte att styra när elproduktionen sker. För solceller 

kan man åtminstone förutse produktionsmönster väldigt bra tack vare att solen konstant 

rör sig likadant och man vet att när det är dag lyser solen och elproduktionen är som 

högst, medan på natten när det är mörkt är produktionen som lägst. Tyvärr så går inte 

detta så bra ihop med människors beteendevanor då behovet av elektricitet är som högst 

på kvällen då alla har kommit hem från jobbet. Ett hemmabatteri kan därmed vara ett bra 

alternativ för just denna typ av kortvarig energilagring. 

Problemen med batterier är dock deras låga energidensitet och därmed den låga 

lagringskapaciteten. Dessutom så har teknik för just hemmabatterier inte tagit sig speciellt 

långt, utbudet har ökat de senaste åren men är fortfarande väldigt tunt och därtill är 

batterier i den storleken väldigt kostsamma. Det billigaste hemmabatteriet med inbyggt 

mjukvara som går att hitta idag är Teslas Powerwall som kostar 87 650 kr och som är 14 

kWh stort vilket ger ett pris per kilowattimme på 6261 kr. (12) Det finns även ett 

investeringsstöd för hemmabatterier som Energimyndigheten står för där man kan få 

tillbaka 60% av lagringssystemets kostnader eller högst 50 000 kr. (13) För att ett batteri 

ska bli lönsamt krävs att värdet på den el du sparar är ganska högt och dessutom att 

alternativet till att spara elenergin i ett batteri är sämre. Det är i just det fallet som 
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hemmabatterierna förlorar i dagsläget, därför att om du inte sparar din överskottsel så kan 

du istället skicka ut den på nätet och sälja den till ditt aktuella elnätsbolag. Vanligtvis så är 

priset du säljer elen för lägre än priset du köper el för, men tack vare en skattereduktion 

på 60 öre/kWh som finns för de som säljer sin egen solel blir prisskillnaden i slutändan 

förhållandevis liten. (14) Huruvida ett hemmabatteri faktiskt är ekonomiskt lönsamt eller 

inte kommer att diskuteras i mer detalj under avsnitt5.2. Diskussion. 

2.5.2. Vätgaslagring 

Som nämnt i avsnittet ovan så finns nyetablerad teknik för hemmabatterier för kortvarig 

lagring av solel, men problemet för solel är egentligen inte de korta stunderna som solen 

inte lyser utan det är de långa mörka perioderna under vinterhalvåret. Detta problem är 

egentligen bara något som ett självförsörjande hushåll skulle lida av, men ett vanligt 

hushåll som är uppkopplat till nätet kommer ändå att bidra med förnybar el vare sig det 

går till hushållet själv ifråga eller allmänheten. Hursomhelst så krävs en metod att lagra 

elenergi under en längre period än vad batterier klarar av. Det är här som vätgaslagring 

kan spela en stor och viktig roll. 

Tekniken för vätgaslagring är fortfarande under utveckling och det finns endast ett fåtal 

pilotprojekt runt om i Sverige som har börjat testa dess potential. Hur elenergilagring med 

hjälp av vätgas fungerar är i praktiken en ganska komplicerad process, men i teorin ganska 

enkel att förklara. Processen består av i stort sett tre steg: 

1. Överskottselen som solcellerna producerar skickas till en elektrolysör som 

utvinner vätgasen från vatten. 

2. Vätgasen lagras i en trycksatt behållare. Vätgas är en väldigt kompressibel gas 

som kan förvaras i relativt små utrymmen under högt tryck. Exempelvis kan en 12 

m3 stor förvaringstank förvara ca 3 600 Nm3 (normalkubikmeter) vätgas vid ett 

tryck på 300 bar. 

3. När behovet av elektricitet finns förs den lagrade vätgasen vidare till en 

bränslecell som omvandlar vätgasen tillbaka till vatten via en kontrollerad reaktion 

med syre, och den frigjorda energin tas ut som elenergi (och delvis värme). 
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En stor nackdel med systemet är förlusterna som uppstår i elektrolysören och 

bränslecellen, totalt har hela processen en verkningsgrad på ca 25–30%. Däremot om man 

även tar tillvara på värmeenergin som bränslecellen producerar ökar verkningsgraden till 

ca 50–55%. 1 Nm3 vätgas kan, beroende på bränslecellen, generera ca 1,5 kWh elektricitet 

vilket gör att exemplet ovan på en 12 m3 behållare och 3 600 Nm3 vätgas kan generera upp 

till 5 400 kWh vilket bör vara mer än tillräckligt för att täcka ett hushålls elbehov 

åtminstone under vintermånaderna. (15) En intressant jämförelse är energidensiteten hos 

vätgas och hemmabatterier genom att till exempel tänka sig att de 5 400 kWh ovan enbart 

ska försörjas av batterier. Detta skulle kräva 386 stycken Tesla Powerwall med en kapacitet 

på 14 kWh vardera. Dimensionerna för en Powerwall är 1 150 x 753 x 147 mm vilket innebär 

att 386 stycken skulle ta upp ett utrymme på totalt 49 m3 jämfört med vätgastanken på 12 

m3. Dessutom skulle så pass många Powerwalls på 114 kg vardera väga hela 44 ton totalt. 

(12) 

 

 

Figur 3. En elektrolysör från tillverkaren 
Enapter som kan producera ca 0,5 Nm3 
vätgas per timme. (67) 

Figur 4. En bränslecells-"stack" från 
tillverkaren PowerCell. Denna modell 
har en maxeffekt på 5–35 kW 
beroende på antalet celler den är 
konstruerad utav. (66) 
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2.5.3. Laddbox 

För att ladda en elbil i hemmet krävs mycket 

elektricitet som hanteras enklast av en så kallad 

laddbox. I teorin så är det bara att ansluta bilen 

till ett helt vanligt vägguttag, men denna metod 

avråds ofta och anses som osäkert, näst intill 

farligt, då de inte är utformade för att klara av 

höga belastningar under lång tid. En laddbox har 

bland annat mjukvara installerad som alltid har 

kontakt med bilen och har möjlighet att slå av 

och/eller styra strömmen ifall någonting händer. 

En laddbox tillåter även en effektivare och 

snabbare laddning där strömstyrkan är 16 A eller 

högre – beroende på vad huset har för storlek på 

säkringen – jämfört med ett eluttag som endast 

kan ge ca 6–10 A. Det finns även olika metoder för 

laddning som påverkar effektuttaget. Från en 

växelströmskälla kan man använda både enfas 

och trefas för laddning. Vid enfasladdning är det 

vanligt att man använder 230 V och 10 A eller 16 A 

vilket ger en effekt på upp till 3,7 kW. Vid 

trefasladdning är det vanligt att 400 V och 32 A används, vilket ger en effekt på 22 kW, 

men även 11 kW med 400 V och 16 A kan vara vanligt beroende på vad fastigheten har för 

säkring, som tidigare nämndes. (16) 

Det finns laddningsmöjligheter med ännu högre effekter än 22 kW som kallas 

snabbladdare och som vanligtvis använder sig av direktmatad likström, men dessa verkar i 

dagsläget endast finnas tillgängliga på allmänna laddstationer och inte i laddboxar som 

installeras i hemmet. Snabbladdning brukar inte heller vara nödvändigt hemma då det är 

väldigt sällan som man tömmer hela bilens batteri under en vanlig dag och inte har tid för 

att vänta på att det laddas under natten. Med en laddbox som klarar av 22 kW ska ett 64 

kWh stort batteri (som använts i beräkningarna för elbehovet) i teorin ta ca 2,5–3 timmar 

för att ladda fullt, medans en laddbox på 11 kW i teorin tar ca 5,5–6 timmar för att ladda 

fullt. Umeå Energi säljer laddboxar av märket Bee och i deras produktblad förklarar de att 

en standardinstallation inkluderar installationer på effekter upp till 11 kW med 16 A trefas. 

Vill man ha 22 kW med 32 A trefas kommer kostnaden att öka. (17) 

  

Figur 5. En laddbox med kabel från 
tillverkaren Bee. (31) 
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2.5.4. V2G, Vehicle-to-Grid 

Översätter man Vehicle-to-Grid till svenska så betyder det ungefär ”fordon-till-nät” och 

hela tanken bakom det här konceptet är att man helt enkelt ska kunna använda batteriet 

som sitter i en elbil för att driva ett elnät. Vare sig det är en elbil som driver ett ensamt 

hushåll eller ett flertal bilar som försörjer ett helt kvarter så är konceptet detsamma. 

Denna tekniken är den minst etablerade av allt som den här rapporten kommer att 

hantera, åtminstone i Sverige, men det är ändå något som på senaste tiden har fångat 

uppmärksamheten bland de som är intresserade av området. 

På grund av den kraftiga expansionen av eldrivna fordon i dagens samhälle har man börjat 

inse att det höga antalet laddstationer som kommer att behövas även kommer att 

innebära en stor påfrestning på elnätet. För att marknaden för elfordon ska kunna 

fortsätta växa behöver man hitta en lösning på det här problemet. V2G är en lösning som 

teoretiskt sätt ska kunna jämna ut effekttoppar och därmed stabilisera elnätet. Det 

storskaliga målet med tekniken är att man ska kunna ansluta sin elbil till det allmänna 

nätet och smarta mjukvaror ska sedan kunna styra effektuttaget till nätets behov samtidigt 

som bilens batteri inte heller töms helt och hållet. Den mer småskaliga versionen kallas i 

nuläget för V2H, Vehicle-to-Home, och är tänkt att fungera näst intill exakt likadant, bara 

att det är begränsat till ett enskilt hus. Elbilen ska kunna användas på samma sätt som ett 

hemmabatteri i princip. De flesta elbilsbatterier har dessutom tillräckligt hög kapacitet att 

försörja ett hem i flertalet dagar jämfört med ett hemmabatteri, som tidigare nämnt, 

normalt bara räcker högst ett dygn. (18) 

Problemen som den här tekniken idag har är en del lagar och regler som inte riktigt 

tillåter den att kommersialiseras. Man skulle också lätt kunna tro att det bara är att koppla 

in en sladd till bilen och att man automatiskt borde kunna få ström därifrån, men alla 

elbilar i dagsläget är utrustade med övervakningssystem som endast tillåter ström att 

matas åt ett håll; in i batteriet. För att V2G och V2H ska fungera måste även 

elbilstillverkarna uppdatera sina mjukvaror så att bilarna i sig tillåter att ström matas ut 

från batteriet. Under avsnitt 5.2. Diskussion kommer detta att diskuteras mer ingående. 

2.6.  SJÄLVFÖRSÖRJANDE HUSHÅLL 

Ett självförsörjande hushåll innebär att det är helt oberoende av de kommunala och 

statliga ledningsnät som finns tillgängliga, i form av exempelvis fjärrvärme, elnät, vatten 

och avlopp etc. Hushållet behöver alltså ha egna medel för att kunna producera el, värme 

och distribuera vatten. Detta är såklart redan ganska vanligt bland ett flertal 

fritidsboenden och sommarstugor, men livsstandarden brukar tyvärr kunna få lida i dessa 

fall då avlopp och tillgång till rinnande vatten saknas. Dessutom är tanken med dessa 

boenden att man endast ska spendera korta perioder där, medan utmaningen med ett 

riktigt självförsörjande hushåll är att man ska leva där konstant året om samtidigt som 

levnadsstandarden inte får sjunka. Även detta går att genomföra relativt enkelt i dagsläget, 
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Kassjö 1:64 har exempelvis borrat en egen brunn för dricksvatten, man tänker installera en 

vattenfri toalett och värmen förses med solfångare och en vedpanna. Däremot så verkar 

det största problemet vara elförsörjningen, speciellt med förnybar el. Solceller är det 

vanligaste alternativet till elproduktion för hushåll, men de är väderberoende och 

producerar inte el hela tiden då behovet finns. Detta går att lösa med exempelvis en 

dieselgenerator, men poängen med självförsörjande hushåll är oftast att man vill bli mer 

miljövänlig vilket en dieselgenerator motverkar. Det är här som hemmabatterier och 

vätgaslagring verkar vara de bästa alternativen för att kunna leva off-grid (bortkopplad 

från nätet) och bli helt självförsörjande. (19) 

2.6.1. Hushåll i Sverige 

Det finns ett fåtal hushåll i Sverige som har lyckats bli helt självförsörjande idag och de 

flesta av dem har varit del av projekt sponsrade av stora företag. Här är oftast det kalla 

nordiska klimatet den största utmaningen då bland annat värmebehovet ökar kraftigt 

under vinterhalvåret. 

I Göteborg har en pensionerad ingenjör vid namn Hans-Olof Nilsson lyckats bygga ett 500 

m2 och tre våningar stort självförsörjande hus som använder sig utav solceller, solfångare, 

batterier och vätgaslagring för att fungera. Solcellsanläggningen är hela 22,8 kW stor och 

producerar årligen ca 22 000 kWh elektricitet. 7 000 kWh används direkt då de 

produceras och 15 000 kWh omvandlas till vätgas för att lagras och användas vid 

underskottsproduktion, majoriteten under vintern. Vätgaslagring används som långvarig 

reservkraft, men fastigheten har också 144 kWh batterier installerade som ska kunna 

försörja huset upp till fem dagar med elektricitet. Dessa är främst avsedda att användas till 

kortvarig lagring och akut reservkraft. De används också som en mellanhand för 

solcellerna så att distribuering av el blir enklare att styra. Uppvärmning sker med hjälp av 

solfångare som klarar av att producera 6 500 kWh värmeenergi. Utöver det så avger även 

bränslecellerna i vätgassystemet värme som kommer till användning i hushållet och det 

finns även en 13 kW bergvärmepump som används dels som komplement till bränslecellen 

under vintern, men huvudsakligen till att hålla uppfarten uppvärmd och fri från snö och 

is. (15) 

Annat än Hans-Olof Nilssons hus så fanns det bland annat ett försök till ett 

självförsörjande hushåll i Sigtuna år 2017 som var en del av projektet ”Hus utan sladd” 

pådrivet av fastighetsbolaget Sisyfos. Här hade man ungefär samma taktik som paret Vidje 

har med Kassjö 1:64, genom att konstruera det som ett tätt passivhus med tanken att det 

klimatmässigt skulle fungera som en termos. Uppvärmningssystemet var aningen 

okonventionellt, genom att använda sig utav en fläktkonvektor tog man tillvara på värmen 

som fanns i varmvattensystemet. Dessutom hade man installerat keramikbatterier i 

ventilationssystemet för att optimera värmeåtervinningen. För att spara på varmvatten 

användes en dusch med ett cirkulationssystem som återanvänder och renar det använda 
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duschvattnet, en så kallad ”rymddusch” som endast behöver 5 liter vatten för att fungera. 

Som tidigare nämnts så verkar det största problemet med ett självförsörjande hushåll vara 

elförsörjningen, vilket även huset i Sigtuna fick uppleva under första året som 

experimentet pågick. Man hade installerat 18 kW solceller med ett litet vindkraftverk som 

komplement, och till det fanns även ett batterilager med 12 kWh kapacitet som var tänkt 

att täcka elbehovet. Problemet var att klara det ökade energibehovet som kommer under 

vinterhalvåret, för att lösa det hade man anordnat en pelletsdriven Stirlingmotor som 

skulle kunna leverera 5 kW el och även lite extra värme. Stirlingmotorn visade sig dock 

fungera dåligt vilket gjorde att man var tvungen att koppla in huset på nätet ett fåtal 

gånger för att överleva vintern. (20) En intressant aspekt från just detta projekt var en av 

deras metoder att sänka elanvändningen genom att anpassa en del av hushållet till att 

använda sig av DC (likström) och därmed slippa förlusterna som sker i växelriktarna som 

vanligtvis finns anslutna till en solcellsanläggning. Just detta kommer att förklaras mer 

ingående i nästa avsnitt 2.7. Likström, växelström och svenska elnät. 

Dessa två exempel på självförsörjande hushåll är båda placerade i södra delarna av Sverige 

som även de lider av mörka vintrar och korta somrar, men inte på samma skala som i 

norra Sverige där Kassjö 1:64 är placerat. Skellefteå Kraft har finansierat ett experiment 

som de kallar Zero Sun™ som precis som de andra projekten skall vara helt bortkopplade 

från några allmänna ledningsnät, men denna gång i ett mycket tuffare norrländskt klimat. 

I stort sett är deras plan att använda samma teknik som Hans-Olof Nilsson med en 

solcellsanläggning som producerar ett stort överskott el på sommaren och som omvandlas 

och lagras i form av vätgas som sedan kan utvinnas under vintern. Det finns inga tekniska 

specifikationer förutom de som ingick i planen innan bygget startade 2017. Enligt planerna 

skulle huset ha en 25 kW solcellsanläggning, batterilager med 100 kWh kapacitet, 

behållare som skulle kunna lagra upp till 2 000 Nm3 vätgas och en bränslecell med en 3–5 

kW elektrisk uteffekt. Värmebehovet skulle täckas av bränslecellen och kompletteras av 

en bergvärmepump under extra kalla vinterdagar. (21) 

2.7.  LIKSTRÖM, VÄXELSTRÖM OCH SVENSKA ELNÄT 

Under avsnittet 2.6.1. Hushåll i Sverige nämndes ett experiment som pågick i Sigtuna där 

man hade byggt ett hus som var tänkt skulle bli helt självförsörjande. Förutom metoderna 

och tekniken de använde för att kunna klara av denna utmaning fanns det någonting 

annat väldigt intressant med just det huset; man hade anpassat det till ett DC-nät. Vid 

utformning av en självförsörjande fastighet är det absolut vanligast att man använder 

solceller för elförsörjning och batterier för korttidslagring. Solceller producerar DC och 

även batterier lagrar DC, vanligtvis installeras en växelriktare som omvandlar DC till AC 

(växelström), men dessa har oftast en hög effektanvändning som gör att man förlorar en 

hel del energi i omvandlingen. I detta experiment försökte man undvika detta genom att 

låta bland annat kylskåp, belysning, pumpar, fläktar och mobilladdare drivas på DC. (20) 
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För tydlighetens skull kommer nu en kort bakgrundsgenomgång om AC och DC och dess 

historiska kontext. 

2.7.1.   Tesla mot Edison 

Två av historiens största vetenskapsmän, Nikola Tesla och Thomas Edison, som vardera 

har haft ett stort intryck på hur dagens moderna samhälle är utformat gjorde så genom, 

minst sagt, ifrågasatta metoder. Tesla och Edison som båda levde under slutet på 1800-

talet hade båda gjort stora framsteg inom elektricitet och deras dispyt kring AC och DC 

under 1880-talet eskalerade till en sådan grad att det idag går under namnet Strömkriget 

(The War of the Currents). Edison var den som utvecklade och uppmuntrade 

användningen av DC som till en början var standard i USA. När expansionen av elnätet 

började insåg man att DC var mycket problematiskt att konvertera mellan låga och höga 

spänningar och även transporteras långa sträckor. Det var här som Tesla ansåg sig ha en 

lösning på problemet. Han började utveckla AC som, genom att byta riktningen på 

strömmen ett visst antal gånger per sekund (det som kallas frekvens där 50 Hertz används 

i det Svenska nätet) blev mycket enklare att via en transformator höja eller sänka 

spänningen. Detta gjorde att Edison blev rädd att förlora sina rättigheter som uppfinnaren 

av DC och började därför sprida lögner om hur dåligt och farligt AC var. Han gick till och 

med så långt att han elektrifierade och dödade djur offentligt för att visa hur ”farligt” AC 

kunde vara. Han propsade även på att den första elektriska stolen skulle drivas med AC, 

vilket den till slut gjorde. Faktum kvarstod att AC fortfarande var överlägset att använda i 

nät då det gick att använda över långa distanser utan några större förluster vilket innebar 

att kraftstationerna kunde placeras längre bort, göras större och därmed minska i antal. 

Idag så består i princip hela världens elnät av AC och det hela beslutades år 1893 under 

”The Chicago World’s Fair” där Nikola Tesla med stöd från George Westinghouse hade 

konstruerat en enorm display med tusentals glödlampor som tändes med ett enda 

knapptryck. I och med den uppvisningen av vad som var möjligt med AC kunde företaget 

Westinghouse Electric Co. förklaras som vinnare i kriget om de två olika elektriska 

systemen. (22) 

2.7.2. Likström i hemmet 

AC har visats gång på gång vara det bästa alternativet för stora elnät och transporter över 

långa distanser, men är det verkligen bäst när elnätet blir tillräckligt litet? Det är vad 

många just nu verkar tycka att det inte är, vilket är varför ett antal kunniga personer har 

börjat göra om sina egna hem och låter dem drivas med DC. En väldigt aktuell situation 

som verkar driva på denna trend är utökningen av solcellsanläggningar hos privata 

hushåll. Solceller producerar el i form av DC och eventuella hemmabatterier lagrar och 

matar även ut DC. I och med att så pass många apparater i ett hushåll fungerar lika bra 

med DC istället för AC kan man spara energi genom att låta dessa apparater matas med 

DC direkt från solcellerna eller hemmabatteriet. Det som är standard idag är att sätta en 
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växelriktare i direkt anslutning till solcellerna som omvandlar strömmen till AC. 

Anledningen är för att man utan problem ska kunna skicka ut överskottselen på nätet, 

men det innebär också att det uppstår förluster motsvarande 5–7% bara på grund av 

växelriktaren. Ironin och ineffektiviteten i det hela visar sig när man inser att för att DC-

apparaterna skall fungera behöver strömmen riktas om ännu en gång till DC, vilket 

vanligtvis görs i till exempel adaptern till mobil- eller laptopladdaren eller så sitter det en 

likriktare inbyggt i apparaten. I likriktaren uppstår ytterligare förluster, ca 3–5%, vilket 

innebär totala förluster på ca 8–12%, endast för att rikta om strömmen från DC till AC och 

sedan tillbaka till DC. (23) (24)  

2.8.  KLIMATPÅVERKAN OCH URSPRUNGSMÄRKNING 

Klimatkrisen är ett problem som uppdagar sig mer och mer för var dag som går och en 

stor del av världen är nu mera överens om att all energiproduktion måste komma från 

fossilfria källor om vi ska ha en chans att vända på växthuseffekten. I Sverige så är redan 

näst intill all energiproduktion tekniskt sett fossilfri. Fördelningen av elenergi i Sverige har 

de senaste åren fallit i ordningen vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biokraft (inkl. avfall) 

och till sist solkraft, där vatten- och kärnkraft själva står för ca 80% av all elproduktion. 

(25) Även om dessa energislag räknas som fossilfria och inte avger några växthusgaser 

under tiden de är i drift så betyder det inte att de inte har någon klimatpåverkan. Utför 

man en så kallad LCA, livscykelanalys, på en produkt så räknar man på alla utsläpp som 

någonsin har skett och kommer att ske som är kopplade till den produkten. Alla utsläpp 

av växthusgaser som uppstår under produktens livstid inkluderas, från brytning av råvara 

till framkallning av material till tillverkning av produkten och hela vägen tills produkten 

antingen ska slängas eller återvinnas. Åter till fossilfria energikällor så kommer de i 

dagsläget alltid att ha en lite klimatpåverkan som uppstår främst när kraftverken ska 

byggas eller monteras. 

Ända sedan 2011 har elleverantörer enligt lag varit tvungna att ursprungsmärka all 

elektricitet som de säljer till sina kunder. Vad det innebär är att elleverantören ska kunna 

redovisa källan eller källorna till den sålda elen och även vilken klimatpåverkan den har i 

form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. (26) Vanligtvis så mäter man klimatpåverkan i 

form av CO2e-utsläpp som står för koldioxidekvivalenter vilket är ett mått som inkluderar 

alla typer av växthusgaser och räknar om dem till hur stor deras klimatpåverkan skulle 

vara i form av koldioxidutsläpp. På så sätt skapas ett gemensamt mått för alla 

växthusgaser. 
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3.  Metodik 

3.1.   EKVATIONER 

Under detta avsnitt presenteras de ekvationer som använts för att genomföra 

beräkningarna under avsnitt 4. Resultat. 

För beräkning av ett lånets annuitet användes Ekvation 3. 

𝐴 = 𝑆0 ×
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛
      Ekvation 3. 

där, 

S0 = Totalt lånebelopp vid start av perioden. 

p = räntesats, uppdelad för antal betalningsperioder per år. För månatlig betalningsperiod 

med årsräntan 6,45% blir räntesatsen 0,54% (6,45%/12). 

n = Antal betalningar under lånets löptid. För ett lån utdelat på tolv år blir antalet 

betalningar 144 (12*12). 

För beräkning av solcellernas årliga inbetalningar, I, och inbetalningsöverskott, a, 

användes Ekvation 4 och Ekvation 5. 

𝐼 = 𝐼𝑠å𝑙𝑑 + 𝐼𝑎𝑛𝑣   

𝐼 = 𝐸𝑠𝑜𝑙 × ((𝑒𝑙𝑠å𝑙𝑑 × 𝑧𝑠å𝑙𝑑) + (𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣 × 𝑧𝑎𝑛𝑣)) Ekvation 4. 

där, 

Isåld = summa inbetalning per år för den sålda elen. 

Ianv = summa inbetalning/sparad summa per år för den använda elen. 

Esol = solcellernas årliga elproduktion. 

elx = elens värde/pris per kWh. 

zx = andel av elen som säljs eller används, till exempel 0,5 (50%). 

  𝑎 = 𝐼 − 𝑈       Ekvation 5. 

där, 

U = summa utbetalningar (kostnader) per år. 

För beräkning av solcellernas och hemmabatteriets payback-tid, Td, användes Ekvation 6. 

𝑇𝑑 =
𝐺

𝑎
       Ekvation 6. 

där, 

G = grundinvesteringskostnaden. 
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3.2.   GENOMFÖRANDE 

Genomförandet av detta projekt gjordes i form av olika faser där varje fas bearbetade var 

sitt område som denna rapport berör. Eftersom många av dessa faser/områden inte var 

beroende av varandra så var det på efterfrågan av paret Vidje arbetets genomförande blev 

som följer: 

1) Beräkning av fastighetens totala elenergibehov. 

2) Undersökning av solcellernas och ett eventuellt hemmabatteris 

ekonomiska lönsamhet. 

3) Beräkning och undersökning av solcellernas klimatpåverkan som sedan 

jämfördes med el från nätet och dess klimatpåverkan. 

4) Undersökning om hur självförsörjande hushåll fungerar och vad som 

skulle krävas av Kassjö 1:64 för att nå dit. 

5) Undersökning om det är möjligt i dagsläget att använda batteriet i en 

elbil som reservkraft till ett hushåll, liknande ett hemmabatteri. 

6) Undersökning av vilka alternativ som finns för att ladda en elbil i 

hemmet. 

7) Undersökning av vad som gör omställningen till likström i hemmet så 

intressant och vilka för- och nackdelar det medför. 

8) Undersökning och beräkning av fastighetens primärenergital. 

 

Steg 1) började med att ta reda på exakt vilka saker som skapar ett elenergibehov i en 

fastighet och specifikt hos Kassjö 1:64. För ta reda på detta har man delat upp en fastighets 

elanvändning i termerna fastighetsenergi och hushållsenergi. Efter att det hade fastställts 

gick det att få fram vilka apparater och maskiner som kommer att finnas i fastigheten och 

om de ingår i fastighetsenergin eller hushållsenergin. För att få fram nödvändiga 

produktdata togs bland annat Energimyndigheten till hjälp som har utfört tester på ett 

flertal olika hushållsprodukter (27). Elgigantens elektronik- och vitvarusortiment (28) kom 

också väl till användning för vissa produkter medan specifika tillverkares hemsidor var 

nödvändiga i vissa andra fall. För att beräkna elanvändningen för en elektrisk apparat 

måste man veta vad den har för effekt när den är i drift och hur lång uppskattad drifttid 

den kommer ha under ett helt år. För att uppskatta drifttiden togs paret Vidje till hjälp 

eftersom det är de som kommer bo på fastigheten och nyttja allt som ska finnas där. Efter 

att varje apparat och maskin hade fått en uppskattad årlig energianvändning adderades 

samtliga ihop, vilket gav ett slutgiltigt resultat för fastighetsenergin och hushållsenergin. 

Dessa tillsammans med elbilens behov och solcellernas produktion gav hela fastigheten 

ett totalt förväntat energibehov. Resultatet för fastighetens elenergibehov presenteras i 

avsnitt 4.1. Fastighetens elanvändning och diskuteras i avsnitt 5.2. Diskussion. 



28 
 

Steg 2) gick ut på att jämföra den ekonomiska lönsamheten hos att köpa eller hyra den 

planerade solcellsanläggningen och även att se över lönsamheten av att eventuellt 

införskaffa ett hemmabatteri. Det fanns redan en offert från Umeå Energi för att hyra 

anläggningen (Bilaga 1) och informationen i denna offert användes sedan för att gå vidare i 

beräkningarna. Vad som behövdes tas fram var investeringskostnaden för att köpa 

anläggningen, eventuella bidrag som går att utnyttja, årliga underhållskostnader och 

förutsättningarna för ett eventuellt lån. Planen var att beräkna anläggningens payback-tid 

med hjälp av Ekvation 6 för båda fallen, att hyra eller köpa, för att sedan kunna jämföra 

vilket alternativ som återbetalas snabbast. I detta så behövde anläggningens årliga 

inbetalning uppskattas, vilket gick att göra genom att ta solcellernas planerade årliga 

produktion och slå ut den på den insparade nätelens värde och den sålda solelens värde. 

All denna information fanns tillgänglig i offerten. Även två olika scenarion togs hänsyn till 

som påverkar anläggningens årliga inbetalning, vilket var hur mycket solel som kommer 

säljas och hur mycket som används. Ena scenariot utgick från att hälften av solelen 

används av fastigheten och hälften säljs ut på nätet, och det andra scenariot utgick från att 

36% används och 64% säljs. Det senare scenariot valdes på grund av att ett webbverktyg 

hos Solcellskollen rekommenderade detta, se Bilaga 3.  

Inbetalningarna för båda fallen och scenarierna beräknades sedan med hjälp av  

Ekvation 4. De årliga kostnaderna som uppstår vid köp av anläggningen uppskattades även 

här med hjälp av Solcellskollen och de inkluderade driftkostnader och utgiften för byte av 

växelriktare utslaget på 25 år (11). Därmed kunde ett inbetalningsöverskott beräknas med 

Ekvation 5 och payback-tiden med Ekvation 6.  

Då grundinvesteringen även efter investeringsstöd ansågs vara relativt högt så lades även 

ett eventuellt lån till i beräkningarna. Lånet antogs täcka hela investeringsbeloppet med 

två alternativ för återbetalningstid på sex och tolv år. Annuiteten beräknades med 

Ekvation 3 där räntan bestämdes i enlighet med Länsförsäkringar Västerbottens 

exempelränta (29). Payback-tiden med lånet inkluderat beräknades genom att sätta det 

totala återbetalade lånebeloppet som anläggningens grundinvestering. 

För hemmabatteriet gick beräkningarna för payback-tiden till i stort sett likadant, 

grundinvesteringen baserades på Teslas Powerwall och den antogs också fungera utan 

några årliga driftkostnader eller övriga utgifter. Powerwall-systemet var det mest prisvärda 

batterisystemet som gick att hitta när denna fas genomfördes och ansågs därför vara det 

bästa alternativet för Kassjö 1:64 (12). Resultaten för beräkningarna i detta steg presenteras 

i avsnitt 4.2. Solcellernas och hemmabatteriets lönsamhet och diskuteras ytterligare i 

avsnitt 5.2. Diskussion. 

Steg 3) handlade om att ta reda på hur stor klimatpåverkan fastighetens 

solcellsanläggning kommer att ha och sedan jämföra den med hur stor klimatpåverkan 

elen som kommer ifrån Umeå Energi har. Det började med att ta reda på så mycket som 
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möjligt om var solceller brukar produceras någonstans och även hur de produceras. En 

LCA var för omfattande för att kunna genomföra i detta arbete och därför var redan 

genomförda LCA-rapporter på solceller väldigt hjälpsamma. Vattenfall har gjort en sådan 

rapport som tillsammans med några andra genomförda undersökningar kom väl till 

användning för att få fram ett resultat (30). Från en LCA av någon typ av energikälla får 

man ut en klimatpåverkan i form av mängd CO2e per producerad kilowattimme och det 

värde avgör sedan hur står klimatpåverkan en specifik anläggning har. För andra typer av 

kraftverk; vind-, vatten-, kärn-, bio och kolkraft till exempel är denna data förhållandevis 

säker, men för solkraft som är så pass outvecklad i Sverige som den är, så är information 

kring dess klimatpåverkan mycket mer svåråtkomlig. 

När solcellernas utsläpp CO2e per kilowattimme blev känd uppskattades 

solcellsanläggningens totala antal producerade kilowattimmar över sin livstid på 25 år för 

att få fram anläggningen totala klimatavtryck. Samma metod användes för att beräkna 

klimatavtrycket från elen i Umeå Energis nät, men då handlade det om andra energikällor, 

specifikt vatten-, vind-, och biokraft som bidrar med var sin del i Umeå Energis årliga 

elproduktion. CO2e-utsläppen per kilowattimme för dessa energislag fanns också 

tillgängliga hos bland annat Vattenfall (30). Resultatet för detta steg presenteras i avsnitt 

4.3. Solcellers klimatavtryck och diskuteras även i avsnitt 5.2. Diskussion. 

Steg 4) handlade om vad som skulle krävas av Kassjö 1:64 för att bli helt självförsörjande 

och för att ta reda på det fanns det redan några stycken genomförda och pågående projekt 

i Sverige som försöker sig på just det, att bli helt och hållet självförsörjande. Det räckte 

med att leta rätt på tre till fyra olika projekt för att kunna hitta en röd tråd i vad som 

fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Ett försök i Göteborg har lyckats väldigt bra, ett 

annat i Sigtuna som använde andra tekniker fungerade inte lika bra och ett projekt i 

Skellefteå är inte färdigt ännu, men kommer använda sig av ungefär samma metod som 

det i Göteborg. I och med att metoderna och tekniken för ett fungerande självförsörjande 

hushåll hade fastställts applicerades dessa för Kassjö 1:64 för att notera vad som krävs för 

just den fastigheten. Detta diskuteras ytterligare i avsnitt 5.2. Diskussion 

Steg 5) liknade steg 4) lite i genomförande, det handlade om att söka efter information om 

en speciell teknik som tillåter en elbil att fungera som ett back-up batteri för en fastighet. 

Det gick ganska enkelt att hitta information om tekniken som kallas V2G och V2H, men 

det blev också ganska snabbt uppenbart att den fortfarande är under utveckling. Det finns 

bland annat en ett företag som kallas sig The Mobility House som registrerar och håller 

koll på alla pilotprojekt som startas inom V2G runt om i världen (18). Kassjö 1:64 

möjligheter med den här tekniken tas upp i avsnitt 5.2. Diskussion. 

Steg 6) genomfördes även på liknande sätt, att leta upp vad som krävs för att ladda sin 

elbil i hemmet, om det räcker med ett 230 V vägguttag eller om en laddbox eller om någon 

annan metod är möjlig. För detta var det enklast att starta med Umeå Energis sortiment av 



30 
 

laddboxar som de säljer, då gick det att få en bra översikt av hur de fungerar och är 

konstruerade (31). Elsäkerhetsverket släppte även en rapport 2014 över just elsäkerheten 

kring laddinfrastrukturen för elbilar (16). Där i beskrivs det klar och tydligt hur man kan 

ladda en elbil på olika sätt, vad som fungerar bäst och rekommenderas att användas. Detta 

diskuteras ytterligare i avsnitt 5.2. Diskussion. 

Steg 7) krävde lite kunskap om historien kring AC och DC, så det blev första steget av 

denna fas, att forska om tillkomsten av de två olika elsystemen och vad det är som skiljer 

dem åt som gör det ena systemet potentiellt överlägset det andra. Sedan handlade det om 

att försöka ta reda på om någon har försökt och/eller lyckats med att ställa om sitt hus till 

att använda DC istället för AC. Det fanns ett fåtal som hade testat detta, bland annat 

projektet i Sigtuna, som även ville bli självförsörjande, hade som metod att driva en del av 

hushållet på DC för att sänka det totala energibehovet (20). Det var dock svårt att få tag i 

mer omfattande information då det fortfarande är ett relativt oetablerat område. Det 

verkar vara en ganska omständlig operation att utföra på en fastighet, speciellt om 

elledningar redan är dragna för ett AC-nät. Det krävs även en metod för att reglera DC-

spänningen, vilket verkar ska fungera med exempelvis ett hemmabatteri som fungerar 

mellanhand. Mera om detta steg diskuteras i avsnitt 5.2. Diskussion. 

Steg 8) var att beräkna Kassjö 1:64 primärenergital med olika geografiska 

justeringsfaktorer med syftet att ta reda på hur mycket dess energiprestanda skulle 

förändras om den byggdes längre söderut i Sverige. Först behövde termen 

’primärenergital’ tolkas så att innebörden av resultatet skulle bli mer tydligt. 

Primärenergital är alltså det nya sättet att bestämma en byggnads energiprestanda baserat 

på energibehovet utslaget på energityp och geografisk placering. Information om detta 

och ekvationen för att beräkna primärenergitalet gick att hitta i BBR-kraven (7) och 

resultaten från de genomförda beräkningarna finns i avsnitt 4.4. Fastighetens 

primärenergital och diskuteras vidare i avsnitt 5.2. Diskussion. 

3.3.   HJÄLPMEDEL 

Som hjälpmedel för att kunna genomföra det här arbetet har i huvudsak Microsoft Excel 

används för att genomföra alla beräkningar som redovisas i denna rapport. Övriga 

hjälpmedel har exempelvis varit Grundfos webbaserade beräkningsverktyg använts för att 

kunna skapa pumpkurvor för deras egna pumpar, där man enkelt skrev in 

driftförhållandena för en pump och kunde få ut både dess effekt och specifika energibehov 

(32). Även Solcellskollen bidrog med ett webbaserat verktyg som uppskattade 

solcellsanläggningens ekonomiska lönsamhet (33). På Energimyndighetens webbsida har 

mycket information kommit till användning, så som rapporter, tester och även 

grundläggande fakta (34). Butiken Elgigantens sortiment var otroligt användbart för att 

kunna beräkna elenergibehov för vitvaror och hemelektronik (28). Annars så har Google 

och övriga internet fungerat som hjälpmedel, då en stor del av arbetet handlade om att 



31 
 

undersöka och forska om tekniker och metoder så var Google till stor hjälp för att hitta 

artiklar, rapporter och webbsidor med relevant information. 

4.  Resultat  

4.1.  FASTIGHETENS ELANVÄNDNING 

 

4.1.1.   Fastighetsenergi 

Fastighetsenergin innefattar elbehovet från fastighetens eldrivna system som behövs för 

att byggnaden skall kunna fungera överhuvudtaget enligt dagens moderna standarder. I 

detta fall har elbehovet för fastighetens pumpar, ventilation och uppvärmningssystem 

beräknats. Beräkningarna är baserade på information som har erhållits från paret Vidje 

och egna ingenjörsmässiga antaganden 

4.1.1.1. Pumpar 

En byggnad av den här storleken kräver många pumpar för att fungera väl, i Tabell 3 

presenteras antalet pumpar, utvalt märke och modell, och vilken uppgift den specifika 

pumpen har. 

Tabell 3. Antalet pumpar som har använts i beräkningarna av fastighetsenergin. 

Pump nr. Uppgift Märke och modell 

#1 Värmedistribuering, bostaden Grundfos ALPHA3 

#2 Värmedistribuering, gäststugan Grundfos ALPHA2 

#3 Tappvattendistribuering Grundfos UPS 

#4 Grundvattenförsörjning, brunn Grundfos SQE 

#5 Cirkulationspump, solfångare Grundfos ALPHA SOLAR 

 

För att kunna beräkna energianvändningen för en pump krävs det att man känner till 

pumpens arbetslast och därmed systemets utformning. För värmesystemen och pump #1 

och pump #2 fanns specifikationer över hur golvvärmesystemen skulle se ut och vilka 

flöden, tryckfall, temperaturer etc. som varje specifik slinga planeras att ha. I Tabell 4 

presenteras de relevanta värdena som kom till användning i beräkningarna, fullständig 

specifikation återfinns i Bilaga 4.  
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Tabell 4. Relevanta värden från bostadens och gäststugans golvvärmesystem, där mVp står för meter-
vattenpelare. 

Bostad         Gäststuga         

Slinga nr. Flöden   Tryckfall   Slinga nr. Flöden   Tryckfall   

1.1.1 0,020 l/s 1,1 kPa 1.2.1 0,0320 l/s 4,5 kPa 

1.1.10 0,040 l/s 7,5 kPa 1.2.2 0,0410 l/s 7,9 kPa 

1.1.2 0,028 l/s 3,4 kPa 1.2.3 0,0494 l/s 11,4 kPa 

1.1.3 0,041 l/s 7,6 kPa 1.2.4 0,0209 l/s 1,3 kPa 

1.1.4 0,028 l/s 2,8 kPa Fördelare     11,4 kPa 

1.1.5 0,035 l/s 5,0 kPa      

1.1.6 0,036 l/s 5,2 kPa      

1.1.7 0,043 l/s 9,0 kPa      

1.1.8 0,018 l/s 1,1 kPa      

1.1.9 0,013 l/s 10,1 kPa      

Fördelare     10,1 kPa      

          

Summa 

flöden 

0,301 l/s 1,084 m3/h Summa 

flöden 

0,143 l/s 0,516 m3/h 

Summa 

tryckfall 

62,9 kPa 6,44 mVp Summa 

tryckfall 

36,5 kPa 3,74 mVp 
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Därefter kunde storleken och typen av 

pump fastställas. Grundfos egna 

webbverktyg tillåter användaren att ställa 

in specifika förhållanden för en pump och 

därmed få fram en pumpkurva med 

specifik effekt- och energianvändning 

utmarkerad enligt Bilaga 5. Med de 

förhållanden som Tabell 4 presenterar 

skulle pumpen för bostaden, pump #1, dra 

ca 0,036 kWh/m3 eller 38,5 W och 

gäststugan, pump #2, skulle dra ca 0,024 

kWh/m3 eller 12 W. Vid beslut av 

drifttimmar antogs att värmesystemet och 

pumparna kommer att vara påslagna nio 

månader om året vilket innebär 6552 

timmar per år. Slås det specifika 

energibehovet ihop med drifttimmarna fås 

ett årligt energibehov enligt Figur 6. 

För pump #3 som distribuerar allt tappvatten till hushållets vattenkranar, diskmaskin, 

tvättmaskin och dusch/bad beräknades energibehovet ut med stor hjälp från BBR som har 

krav på normflöden, vilket dessa beräkningar har utgått ifrån. Enligt BBR är kraven 

uppfyllda om normflödena för badkar är 0,3 l/s, för tvättställ 0,1 l/s och för övriga 

tappställen o,2 l/s. (7) Med hjälp från planritningar av fastigheten, som återfinns i Bilaga 6, 

gick det att fastställa att bostaden inklusive gäststugan har åtta tappställen totalt, 

fördelade på fem tvättställ, ett badkar och två övriga tappställen. 

På grund av att flödet genom pumpen blir annorlunda beroende på hur många kranar som 

är öppna samtidigt togs ett medelflöde fram genom att sammanställa alla typer av 

flödeskombinationer som var möjliga. Exempelvis i fallet då endast två tappställen flödar 

samtidigt blir kombinationerna ganska många, men det maximalt möjliga flödet blir  
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 lågt. I ett annat fall då till exempel sju 

tappstället flödar samtidigt blir antalet möjliga 

kombinationer väldigt få, men det maximala 

flödet mycket högre. De genomsnittliga 

flödena som togs fram för varje typ av 

kombinationsfall presenteras i Tabell 5. 

Fastighetens årliga tappvattenförbrukning har 

tagits från en undersökning som 

Energimyndigheten utförde som visade att 

förbrukningen för småhus ligger ungefär på 48 

m3/person och år. (35) För Kassjö 1:64 innebär 

det en förväntad tappvattenförbrukning på ca 

96 m3/år och med disk- och tvättmaskinens 

årliga vattenförbrukning ökar fastighetens 

totala förbrukning till ca 109 m3/år. Värdena 

för disk- och tvättmaskinen har tagits från 

tester som Energimyndigheten har utfört och 

presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Sammanställning av Energimyndighetens tester på disk- och tvättmaskiner. (27) (36) 

 Diskningar/tvättningar 

per år 

Vattenförbrukning Tid per disk/tvätt 

Diskmaskin 280 2,92 m3/år 3,3 timmar 

Tvättmaskin 220 10,48 m3/år 4,25 timmar 

 

Utifrån detta gick det att få fram vattenflöden för varje diskning eller tvättning 

motsvarande 0,003 m3/h respektive 0,011 m3/h och tillsammans med tappvattenflödet blev 

medelflödet för pump #3 ca 2,06 m3/h. Därmed kunde specifikt effekt- och energibehov 

för pumpen tas fram enligt Bilaga 5.1: 45,4 W eller 0,018 kWh/m3. Pumpens drifttid 

uppskattades till 53 h/år genom att dela den totala årliga vattenförbrukningen med 

systemets medelflöde och den årliga energianvändningen blev då ca 2,19 kWh/år för pump 

#3. 

  

Tabell 5. Presenterar medelflödena för en 
viss kombination av öppna tappställen. 

Kombinationsfall Medelflöde 

1 öppen tapp 0,57 m3/h 

2 öppna tappar 1,3 m3/h 

3 öppna tappar 1,8 m3/h 

4 öppna tappar 2,16 m3/h 

5 öppna tappar 2,52 m3/h 

6 öppna tappar 3,02 m3/h 

7 öppna tappar 3,6 m3/h 

8 öppna tappar 

(Maximalt flöde; alla 

tappar öppna) 

4,32 m3/h 

  

Totalt medelflöde 2,05 m3/h 
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Pump #4, grundvattenpumpen, pumpar vatten från ett 90 meter djupt hål till en 

mellanlagringstank på 300 liter (0,3 m3) som sedan pump #3 distribuerar ut i 

tappvattensystemet. I och med att vattenförbrukningen är känd så går det att räkna ut att 

mellanlagringstanken behöver fyllas på ungefär 365 gånger per år, alltså en gång per dag. 

Så specifikationerna för pumpen behövde vara att den ska klara av att pumpa vatten 90 

meter höjd i en tillräcklig hastighet så att lagringstanken aldrig blir tom. Flödet sattes till 

1,944 m3/h vilket innebär att lagringstanken kan fyllas på under nio minuter. Det specifika 

energibehovet blev 0,75 kWh/m3 enligt pumpkurvan i Bilaga 5 och därmed kunde den 

förväntade årliga energianvändningen för pump #4 fastställas till 82,3 kWh/år. 

Pump #5 är en cirkulationspump för solfångarna. De två solfångarna som planeras att 

installeras liknar modellen K2 PLUS vars cirkulationssystem och tryckfallskurva 

presenteras i Figur 7.  

 

Figur 7. Specifikation för solfångaren K2 PLUS, där aktuellt driftfall är utmarkerat med röd 
markering. (37) 

 

Solfångarna sitter ungefär en meter ovanför den tillhörande ackumulatortanken och pump 

#5 och med ett rekommenderat flöde på 1,5 l/min blev tryckfallet över en panel ca 0,5 mVp 

och totalt 2 mVp över hela systemet. En pumpkurva togs fram, det specifika effektbehovet 

blev 56,3 W och pumpens drifttid antogs vara samma som antalet soltimmar på ett år 

vilket är 1874,6 h/år. Solinstrålningsdata är hämtad från SMHI:s databas och är baserat på 

ett genomsnitt för de senaste 11 åren. (38) Detta innebar en förväntad energianvändning 

motsvarande 105,5 kWh/år för pump #5. 
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I Figur 8 presenteras alla fem av fastighetens pumpar och deras förväntade elenergibehov. 

 

Figur 8. Det förväntade energibehovet hos fastighetens alla pumpar. 
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4.1.1.2. Fläktar 

Alla bostäder kräver någon form av ventilation för att uppnå en bra inomhusmiljö och 

idag finns det många olika typer av ventilationssystem tillgängliga som kan klara av detta. 

I Kassjö 1:64 har man valt ett FTX-aggregat av modellen NOVUS 300 som återvinner 

värmen i frånluften så att upp till 94% (temperaturverkningsgrad) kan skickas tillbaka in 

till bostaden. (39) NOVUS 300 har ett datablad som inkluderar en fläktkurva, som 

presenteras i Figur 9, där aggregatets driftförhållande markeras ut för att få fram ett 

effektbehov till fläkten. 

 

Figur 9. Fläktkurva för ventilationsaggregatet NOVUS 300, med aktuella driftförhållanden 
utmarkerade i röd färg. (40) 

 

Trycket sattes till 100 Pa, då detta är trycknivån som är standard i aggregatets datablad, 

och två olika luftflöden valdes utifrån BBR som har krav på att ventilationsflödet ska vara 

minst 0,35 l/s per m2 Atemp när någon är hemma och 0,1 l/s per m2 Atemp när hushållet står 

tomt. (7) Utifrån detta gick det att fastställa fläktens effektbehov som blev 37 W vid det 

högre flödet och 14,5 W vid det lägre flödet. Aggregatets drifttid antas vara konstant hela 

året men att det 10 h/dygn går på lågt flöde och 14 h/dygn går på högt flöde eftersom en 
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arbetsdag vanligtvis är nio timmar lång och huset antagligen står tomt då. Tio timmar 

valdes för att få en extra timmes marginal då alla dagar inte ser likadana ut. Med dessa 

drifttider innebär det att det årliga energibehovet för aggregatet kommer att bli ca 242 

kWh/år vilket presenteras i Figur 10. 

 

Figur 10. Ventilationsaggregatets förväntade årliga energianvändning. 

 

4.1.1.3. Vedpannan 

Även fast Kassjö 1:64 uppvärmning inte kommer att ske med elektricitet så visade det sig 

ändå att vedpannan använder en viss mängd el för att fungera som den ska. Modellen som 

kommer installeras är av liknande modell som en Vedolux 350 som ska kunna avge 35 kW 

i värmeeffekt, men som också har ett eleffektsbehov motsvarande maximalt 230 W och 8 

W i stand-by läge. För denna uträkning användes mycket data från Hamed Jaberis 

examensarbete då han hade tagit fram värmebehovet för Kassjö 1:64 och utifrån de 

resultaten kunde vedpannans drifttider uppskattas. Hamed hade kommit fram till att 

fastighetens uppvärmningsbehov kommer att bli 4288,2 kWh/år, antar man att 

vedpannan endast går på maxeffekt, 35 kW, när den är i drift får man fram att dess årliga 

drifttid kommer vara ungefär 122,5 timmar. Antar man också att dess eleffektbehov är som 

högst, 230 W, när den avger maximalt med värmeeffekt så blir vedpannans elenergibehov 

28,2 kWh/år då den är igång och avger värme. Under resten av året så står den antingen i 

stand-by eller så är den helt avslagen. Enligt Hameds beräkningar så finns det inget 

värmebehov från vedpannan under månaderna juni, juli och augusti vilket innebär att den 

inte kommer behöva vara påslagen överhuvudtaget under den tiden på året. Under de 
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resterande nio månaderna på året kommer den alltså antingen avge värme eller vara i 

stand-by läge. Tiden som den avger värme hade beräknats bli ungefär 122,5 h/år vilket 

innebär att stand-by tiden kommer att bli ungefär 6429,5 h/år och med en stand-by effekt 

på 8 W kommer energianvändningen i det läget att bli ca 51,4 kWh/år. Detta redovisas i 

Figur 11. 

 

Figur 11. Presentation av vedpannans årliga elenergibehov. 

 

4.1.2.  Hushållsenergi 

Hushållsenergin är till skillnad från fastighetsenergin det elbehovet som kommer från 

maskiner och apparater som fastigheten i sig hade klarat sig utan, men som den som bor 

och lever i fastigheten behöver och använder i vardagslivet. Detta inkluderar vanligtvis det 

energibehov som skapas av vitvaror, hemelektronik och belysning. Beräkningarna för 

hushållsenergin är även här baserade på information från paret Vidje, egna 

ingenjörsmässiga antaganden och statistik ifrån bland annat Energimyndigheten. 

4.1.2.1. Vitvaror 

För att ta fram energibehovet från Kassjö 1:64 vitvaror behövdes det först fastställas vilka 

och hur många vitvaror som kommer att införskaffas. Efter att samtal med paret Vidje 

som bestämdes det att fastigheten kommer att ha en tvättmaskin, diskmaskin, 

mikrovågsugn, spis, ugn, kylskåp och ett frysskåp. Tack vare att Energimyndigheten har 

genomfört ett stort antal tester på en varierande mängd apparater, vitvaror och maskiner 

var det relativt enkelt att fastställa den förväntade elanvändningen för tvätt- och 
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diskmaskinen. Mer information angående Energimyndighetens tester och vilka specifika 

maskiner som de har gjort testerna på finns att hitta på deras hemsida. (27) (36) En 

sammanställning av testresultaten presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7. Energimyndighetens testresultat och den förväntade energianvändningen för tvätt- och 
diskmaskinen. 

 Tvättmaskin Diskmaskin 

Antal testobjekt 4 st 4 st 

Antal tvättar/diskningar per år 220 ggr 280 ggr 

Energiklass A+++ A+ till A+++ 

Energianvändning per användning (medel) 0,85 kWh/tvätt 0,88 kWh/disk 

Förväntat årsbehov 187 kWh/år 246,4 kWh/år 

 

För resterande vitvaror togs elektronikbutiken Elgiganten till hjälp då deras 

vitvarusortiment är förhållandevis stort. Varje produkt har en energiklassmärkning med 

någon typ av energiinformation inkluderad, denna information användes tillsammans 

med vissa antaganden för att ta få fram ett resultat. Den här insamlade datan tillsammans 

med resterande vitvarors förväntade elanvändning presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Sammanställning och resultat för vitvaror vars data är tagna från Elgigantens sortiment. 

 Mikrovågsugn (41) Spis (42) Ugn (42) Kylskåp (43) Frysskåp (44) 

Energiklass - A A A++/A+++ A++/A+++ 

Storlek - 4 plattor 72–77 l 342–395 l  242–315 l 

Kapacitet 750 W 2292 W/platta 0,89 

kWh/anv. 

104,6 kWh/år 234,9 kWh/år 

Drift 10 min/dag 45 min/platta 

och dag 

156 

anv./år 

- - 

Förväntat 

årsbehov 

45,6 kWh/år 627,3 kWh/år 139,4 

kWh/år 

104,6 kWh/år 234,9 kWh/år 

 

En sammanställning av vardera vitvaras förväntade elanvändning presenteras i en mer 

översiktlig form i Figur 12. 
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Figur 12. En sammanställning av det förväntade årliga energibehovet för alla planerade vitvaror. 
 

Det är tydligt att spisens energibehov är klart störst utav alla vitvaror, till och med till 

sådan grad att den har en mer än dubbelt så hög årlig energianvändning än diskmaskinen 

som har det näst högsta energibehovet. Spisplattor kräver mycket höga effekter för att nå 

tillräckligt höga temperaturer för matlagning. Till skillnad från andra apparater i hemmet 

som har ett högt effektuttag och som ofta endast används under korta intervaller så står 

en spis vanligtvis påslagen under långa perioder då vissa maträtter kräver lång tid att 

tillagas. Högt effektuttag under lång tid innebär ett stort energibehov. 
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4.1.2.2. Belysning 

För att ta fram hur mycket el som Kassjö 1:64 belysning kommer att behöva var antalet 

lampor och var de kommer att placeras tvunget att fastställas. Tack vare planlösningarna i 

Bilaga 6 gick det att ta reda på just detta, att belysningen totalt kommer att bestå av 58 

stycken ljuskällor. Dessa kommer att vara fördelade enligt Tabell 9 och Tabell 10. 

Tabell 9. En sammanställning av hur belysningen i bostaden och gäststugan är fördelad, inklusive 
effekten på lamporna som alla är vanliga klotformade med LED-källor. 

Fast belysning (45) Bostad Gäststuga 

Tak och vägg, 7 W 21 st 4 st 

Handfat, 5 W 5 st 2 st 

Lös belysning (45)   

Säng, 5 W 3 st 1 st 

Skrivbord, 5 W 1 st 1 st 

Övrigt, 5 W 4 st - 

 

Tabell 10. En sammanställning av hur övrigt belysning runt fastigheten är fördelad, inklusive effekt 
och typ av lampa. 

Typ av ljuskälla: Vanlig LED Lysrör LED Slinga LED Växtlampa 

Utebelysning, 5 W (45) 

• Ytterdörr 

• Parkering 

• Övrigt 

 

1 st 

2 st 

2 st 

   

Gatubelysning, 5 W (45) 3 st    

Garage, 9 W (46)  2 st   

Köket, 9 W (45)   1 st  

Växthus, 15 W (47)    5 st 

 

Efter lite konsolidering kring varje lampas uppskattade drifttid som varierade mellan en 

timme per dag och sex timmar per dag ända upp till fyra hela månader per år för 

växthusbelysningen gick det att få fram det förväntade energibehovet för hela fastigheten. 

Detta presenteras i Figur 13. 
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Figur 13. Fastighetens förväntade årliga energianvändning från dess belysning. 
 

Här syns det att två typer av belysningar, den fasta tak- och väggbelysningen och 

växthusbelysningen, sticker ut lite extra med betydligt högre årsbehov än den övriga 

belysningen. Tak- och väggbelysningen består av totalt 21 olika ljuskällor och är alltså 

hemmets huvudkälla för ljus medan växthusbelysningen endast inkluderar fem olika 

ljuskällor på hög effekt som dessutom måste stå påslagna under en stor del av året. Dessa 

två kategorier utgör alltså hela 79% av fastighetens totala energibehov, vardera med 

ungefär lika stor andel. 

4.1.2.3. Hemelektronik 

Beräkningarna för Kassjö 1:64 hemelektronik gick till på ungefär samma sätt som för 

vitvarorna. Hemelektroniken innefattar däremot ett större antal apparater där inte heller 

en lika stor andel har förutsatta användningsmönster, utan här har många antaganden 

behövts göras i kombination med instruktioner från paret Vidje. 

Till att börja med så fanns även här några stycken genomförda tester av 

Energimyndigheten för apparater som vanligtvis finns i de flesta hushåll och som även 

brukar användas likadant av alla användare. I Tabell 11 presenteras de apparater som har 

genomgått tester och även deras förväntade årsbehov. 
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Tabell 11. En sammanställning av Energimyndighetens testresultat för en andel av apparaterna som 
kommer köpas in till Kassjö 1:64 och deras förväntade årliga energianvändning. 

 Kaffebryggare (48) Dammsugare (49) Vattenkokare (50) 

Antal testobjekt 8 st 8 st 8 st 

Antal användningar 1 kanna/dag 50 ggr/år 2 kannor/dag 

Energiklass - A - 

Energianvändning per 

användning (medel) 

- - 0,17 kWh/uppkok 

Förväntat årsbehov 49,6 kWh/år 25,9 kWh/år 121,4 kWh/år 

 

För resterande hemelektronik har samma metod använts som för vitvarorna, genom att 

samla in data huvudsakligen ifrån Elgigantens sortiment, men även från specifika 

tillverkares hemsidor. Dessa apparater och deras förväntade årsbehov presenteras i Tabell 

12. 

Tabell 12. En sammanställning av resterande hemelektroniks insamlade data och deras förväntade 
årliga energianvändning. 

Elgiganten Antal Storlek Kapacitet Drift (snitt) Årsbehov 

TV (51) 1 st 50–55 

tum 

79,9 W eller 112,9 

kWh/år 

4 h/dag 114,7 kWh/år 

Mobiltelefon (52) 2 st - 11,1 Wh/batteri 1 laddning/dag 8,1 kW/år 

Laptop (28) 2 st 13 tum 52 Wh/batteri 1 laddning/dag 37,9 kWh/år 

Högtalare (53) 

(batteri/sladd) 

1 st - 22,2 Wh/batteri eller 

39,8 W 

1 laddning/dag 

eller 2 h/dag 

22,1 kWh/år 

Stavmixer (54) 1 st - 527,5 W 4–5 min/dag  13,7 kWh/år 

Ankarsum      

Köksassistent (55) 1 st - 1500 W 1 h/vecka 78 kWh/år 

 

För att göra siffrorna och resultaten från Tabell 11 och Tabell 12 mer påtagliga presenteras de 

även nedan i Figur 14. 
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Figur 14. Den förväntade årliga energianvändningen för all hemelektronik. 

 

Här går det att se att vattenkokaren och TV-apparaten är de största energibovarna av 

hemelektroniken. Vad som gör det intressant är hur olika dessa två apparaterna fungerar 

energimässigt. En vattenkokare använder väldigt hög effekt under relativt korta 

tidsintervaller medan en TV har ett tämligen lågt effektuttag men den används under en 

mycket längre tidsperiod. Ändå så blir deras totala energianvändning nästan lika höga, 

sett för ett helt år. 

4.1.2.4. Övrig elektronik 

Övrig elektronisk utrustning som kommer att användas i fastigheten, men som inte 

klassas som hemelektronik inkluderar i detta fall cykelbatterier för två elcyklar, ett 

bastuaggregat och en elektrisk garageport. All data för att beräkna årsbehovet för vardera 

av dessa har samlats in från separata webbsidor specifikt för dessa produkter med 

guidning från paret Vidje. Årsbehovet har beräknats utifrån denna data, antaganden och 

Vidjes direktiv. I Tabell 13 visas en sammanställning av all insamlade data samt det 

förväntade årsbehovet för vardera produkt. 
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Tabell 13. En sammanställning av all övrig elektronik i fastigheten och dess förväntade årliga 
energianvändning. 

Cykelkraft Antal Storlek Kapacitet Drift (snitt) Årsbehov 

Cykelbatterier (56) 2 st - 370,8 

Wh/batteri 

3,5 laddningar/ 

vecka 

135,4 kWh/år 

Hörmann      

Garageport (57) 1 st - 200 W 10 min/dag 12,2 kWh/år 

Tylö      

Bastuaggregat (58) 1 st 4–6 m3 stor bastu 6,6 kW 78 h/år 514,8 kWh/år 

 

En grafisk bild av produkternas årliga energibehov presenteras i Figur 15. 

 

Figur 15. En presentation av övrig elektroniks förväntade årliga energianvändning. 
 

Ett bastuaggregat används relativt sällan på ett helt år men med tanke på dess höga effekt 

och hur länge det står på de få perioderna som det används är det inte så konstigt att 

energibehov i slutändan blir så pass högt.  
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4.1.3.   Summering 

För att summera resultaten från beräkningarna av Kassjö 1:64 totala förväntade elbehov 

presenteras först en summering av fastighetsenergin i Figur 16 och hushållsenergin i Figur 

17. 

 

Figur 16. En presentation av Kassjö 1:64 fastighetsenergi och hur den är fördelad mellan 
energikrävande maskiner och apparater. Värdena står i kilowattimmar per år och är avrundade till 
närmaste heltal. 
 

För fastighetsenergin syns det tydligt att pumparna står för övervägande delen av 

energianvändningen där till och med pump #1 är den mest energikrävande maskinen i 

hela fastigheten. Pump #1 som förser bostaden med värme genom att pumpa runt vatten i 

golvvärmesystemet har ett 12 kWh högre årsbehov än ventilationsaggregatet. 12 kWh 

utslaget på ett år är relativt lite med tanke på det totala behovet på 845 kWh. Vad som 

detta visar är däremot hur stor roll som klimatregleringen har i ett hushåll eftersom de 

båda två mest energikrävande maskinernas huvuduppgift är att hjälpa till att styra och 

kontrollera just temperatur och luftkvalité. 
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Figur 17. En presentation av Kassjö 1:64 hushållsenergi och hur den är fördelad mellan energikrävande 
maskiner och apparater. Värdena står i kilowattimmar och är avrundade till närmaste heltal. 
 

För hushållsenergin syns det tydligt att vitvarorna står för majoriteten av hushållets 

energibehov medan resterande områden står för förhållandevis lika stora delar av 

elanvändningen. Vitvaror utför jämförelsevis mer krävande arbeten än övriga grupper i 

hushållet. Det är oftast lite större apparater med hög installerad effekt som också är 

påslagna långa perioder vid användning. Exempelvis ett kyl- och frysskåp står påslagna 

konstant under hela året och har som arbete att kyla eller frysa stora volymer luft och mat, 

vilket visar sig vara mycket energikrävande. Nu är ett kyl- och frysskåp däremot relativt 

energieffektivt för dess höga arbetsbörda, detta tack vare väl isolerade skåp som gör att 

väldigt lite värmeenergi kan ta sig in i skåpet utifrån. Dessutom så drivs kyl- och frysskåp 

av högeffektiva värmepumpar som utnyttjar den tillförda elenergin så väl att mängden 

värmeenergi som förs bort från skåpet är högre än den tillförda elenergin. 

Hopslagna tillsammans så utgör fastighetsenergin och hushållsenergin det totala 

förväntade elenergibehovet för Kassjö 1:64 vilket presenteras i Figur 18. 
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Figur 18. Sammanställning av fastighetens totala förväntade elenergibehov på årlig basis. 
 

Det saknas dock två påverkande faktorer som inte riktigt hör hemma som varken en del av 

fastighets- eller hushållsenergi. Dessa två faktorer är den planerade solcellsanläggningen 

och elbilen. För att beräkna hur mycket elenergi som elbilen kommer att använda räckte 

det att kolla med paret Vidje ungefär hur långt de pendlar varje dag och därmed hur långt 

bilen planeras att färdas under ett år. Därefter uppskattades en elbils genomsnittliga 

energianvändning per kilometer och det slutliga resultatet finns sammanställt i Tabell 14. 

Tabell 14. Presenterar elbilens förväntade årliga energianvändning. 

Årlig distans Energianvändning (59) Årligt energibehov 

16 425 km/år 0,164 kWh/km 2694 kWh/år 

 

Notera att resultatet från Tabell 14 är baserat på att elbilen endast kommer att laddas i 

hemmet och ta elektricitet från fastigheten. Verkligenheten kommer med stor möjlighet 

att avvika från detta då bilen kan komma att laddas på allmänna laddstationer under 

enstaka tillfällen. 

Solcellsanläggningen kommer enligt Umeå Energi i Bilaga 2 att producera ca 4 660 

kWh/år. Drar man då bort solcellernas produktion och lägger till elbilens 

energianvändning på det totala årliga energibehovet ser det ut enligt Figur 19. 
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Figur 19. Det slutliga resultatet för Kassjö 1:64 totala förväntade elenergibehov inklusive 
solcellsanläggningen produktion och elbilen användning. 
 

Det slutliga elenergibehovet för Kassjö 1:64 kommer att bli ungefär 2165 kWh/år med 

elbilens energianvändning tillagd och solcellernas produktion avdragen. Vad som går att 

notera gällande solcellerna är att man inte kommer att kunna använda all energi som de 

producerar utan en stor del kommer behöva säljas ut på nätet. Vad detta resultat visar är 

fastighetens bruttobehov, mängden el som kommer att köpas från nätet kommer med stor 

sannolikhet bli större än 2165 kWh/år. 
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4.2.   SOLCELLERNAS OCH HEMMABATTERIETS LÖNSAMHET 

 

4.2.1.  Solcellernas payback-tid 

Vad detta avsnitt berör är beräkningarna och de resultat som tagits fram angående att 

hyra eller köpa solceller. Frågan om huruvida det ena alternativet faktiskt är bättre än det 

andra diskuteras under avsnitt 5.2. Diskussion. 

Hos Solcellskollen finns ett beräkningsverktyg för att uppskatta sin solcellsanläggnings 

lönsamhet. (33) Detta verktyg har använts som riktlinje och förslag till kommande 

beräkningar och resultatet som det här verktyget tog fram för Kassjö 1:64 finns att tillgå i 

Bilaga 3. 

Förutsättningarna för båda fallen ser ut som följande: 

• Pris, köpa el  – 1,3 kr/kWh 

• Pris, sälja solel  –  0,83 kr/kWh + 0,6 kr/kWh i skattereduktion 

• Anläggningsstorlek  –  5 kWp (≈ 4,96 kWp) 

• Solcellsproduktion –  4 660 kWh/år 

• Livslängd anläggning  –  25 år 

• Två scenarion: 

o Scenario ’50/50’  –  50% solel säljs, 50% solel används  

o Scenario ’64/36’ –  64% solel säljs, 36% solel används 

Intäkterna från anläggningen sker i form av såld solel och sparad elnätsanvändning. För de 

två olika scenariona ser intäkterna ut som i Tabell 15. 

Tabell 15. Solcellernas årliga inbetalning för de två föreslagna scenarierna. 

Scenario: ’50/50’  ’64/36’ 

 Såld solel Sparad el  Såld solel Sparad el 

Andel, zx 50% 50%  64% 36% 

Värde, elx 1,43 kr/kWh 1,3 kr/kWh  1,43 kr/kWh 1,3 kr/kWh 

Energifördelning 2 330 kWh/år 2 330 kWh/år  2 982 kWh/år 1 678 kWh 

Inbetalningar, Ix 3 332 kr/år 3 029 kr/år  4 265 kr/år 2 182 kr/år 

      

Summa inbetalningar, I 6 361 kr/år  6 446 kr/år 
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Scenario ’64/36’ är vad Solcellskollen antog att fördelningen kommer se ut och ’50/50’ är 

vad Umeå Energi föreslår, vilket är varför båda finns inkluderade som potentiella 

scenarier. 

I de kommande beräkningarna har ränta och inflation inte tagits hänsyn till då poängen 

med resultatet är att jämföra alternativet att hyra med alternativet att köpa och inte för att 

bestämma anläggningens exakta ekonomiska lönsamhet. 

I enlighet med Umeå Energis offert så kommer utgifterna för att hyra en 5 kWp anläggning 

endast innebära en månadsavgift på 490 kronor vilket kommer att avse en årsavgift på 

5 880 kronor, där både installation och underhåll av anläggningen ingår. Även service och 

eventuellt byte av växelriktaren ingår i avgiften. Vad det här medför är att för denna 

anläggning med en livslängd, och i detta fall en hyrestid, på 25 år kommer den totala 

kostnaden att uppgå till 147 000 kr. I och med att inga övriga kostnader tillkommer under 

hela perioden kommer den förväntade payback-tiden att se ut som i Tabell 16. 

Tabell 16. Presenterar payback-tiden för solcellsanläggningen i fallet då den kommer hyras. 

 ’50/50’ ’64/36’ 

Grundinvestering, G 147 000 kr 

Utbetalningar (kostnader), U 6 361 kr/år 6 446 kr/år 

Payback-tid, Td 23,1 år 22,8 år 

 

Enligt offerten från Umeå Energi skulle priset för att köpa anläggningen vara 110 940 

kronor. Det finns dock ett statligt bidrag som kan täcka upp till 20% av inköpspriset (60). 

Med bidraget på 20% blir det nya inköpspriset 88 752 kronor. I detta fall så ingår ingen typ 

av service av anläggningen så där tillkommer en utgift på ca 500 kronor per år i enlighet 

med Solcellskollen och Bilaga 3. Payback-tiden för att köpa anläggningen presenteras 

därmed i Tabell 17. 

Tabell 17. Payback-tiden för solcellsanläggningen i ett ”best-case-scenario” för fallet då den kommer 
köpas. 

 ’50/50’ ’64/36’ 

Grundinvestering, G 88 752 kr 

Utbetalningar (kostnader), U 500 kr/år 500 kr/år 

Inbetalningsöverskott, a 5 861 kr/år 5 946 kr/år 

Payback-tid, Td 15,1 år 14,9 år 
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Notera att Tabell 17 visar ett typ av ”best-case-scenario” som varken inkluderar ett 

eventuellt lån, inflation eller engångskostnader, till exempel ett byte av växelriktare. 

En växelriktare har en livslängd på mellan 10 och 20 år och kostar normalt mellan 16 000 

och 20 000 kr (61), man skulle därför kunna anta att den kommer behöva bytas ut innan 

payback-tiden är uppnådd. Eftersom kostnaden för ett eventuellt byte inte ingår i fallet av 

att köpa anläggningen så skulle det innebära att payback-tiden kommer att förlängas till 

17,3 år och 17 år för scenarierna ’50/50’ respektive ’64/36’. 

Då grundinvesteringen för anläggningen är så pass hög trots investeringsstödet så är det 

högst troligt att paret Vidje behöver ta ett lån för att kunna köpa anläggningen. I ett 

sådant fall innebär det att ytterligare en utgift tillkommer på anläggningen. Annuiteten är 

den summan som betalas tillbaka till banken i flera delar. Annuiteten blir högre ju längre 

man betalar av lånet och ju högre räntan är den kan beräknas med hjälp av Ekvation 3. I 

dessa beräkningar har två fall med olika långa avbetalningstider använts för att kunna 

avgöra om det finns en tydlig ekonomisk skillnad mellan dem. Förutsättningarna för lånet 

presenteras i Tabell 18 där lånebeloppet täcker hela grundinvesteringen. 

Tabell 18. Förutsättningarna för ett eventuellt lån och dess annuitet. 

 Kort avbetalning Lång avbetalning 

Lånebelopp, S0 88 752 kr 88 752 kr 

Räntesats, årlig (29) 6,45% 6,45% 

Avbetalningstid 6 år 12 år 

Antal avbetalningar, n 72 st 144 st 

Annuitet, A 1 490 kr/månaden 887 kr/mån 

Summa räntekostnader 18 514 kr 38 961 kr 

Total summa återbetald 107 266 kr 127 713 kr 

 

Om ett lån blir aktuellt kommer payback-tiden att öka ytterligare för båda 

köpescenarierna. I Figur 20 presenteras en jämförelse av payback-tiden för alla tidigare 

nämnda fall. 
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Figur 20. Payback-tiden för alla föreslagna fall och scenarier. 

 

4.2.2.    Hemmabatteriets payback-tid 

Hemmabatteriet som ingår i följande beräkningar är en Tesla Powerwall då det var det 

billigaste systemet med största kapacitet som gick att hitta under detta projekt.  

Det går att, precis som för solceller, få ekonomiskt stöd för att investera i ett 

hemmabatteri. I detta fall kan man få upp till 60% eller max 50 000 kr i statligt 

investeringsstöd. (62) Skulle Kassjö 1:64 investera i en Tesla Powerwall så skulle 

specifikationerna för det se ut som i Tabell 19. 

Tabell 19. Relevanta specifikationer för en Tesla Powerwall.  
Payback-tiden beräknas med ekvation 3. 

 Tesla Powerwall (12) 

Antal 1 st 

Kapacitet 14 kWh 

Inköpspris 87 650 kr 

Installationskostnad 22 050 kr 

Statligt stöd 50 000 kr 

Grundinvestering, G 59 700 kr 
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För att tydligt visa på hemmabatteriets lönsamhet eller olönsamhet antogs situationen 

vara att all överskottsel som solcellerna producerar skickas till batteriet istället för ut på 

nätet. Då solcellanläggningen planeras producera ca 4 660 kWh/år innebär det för fallet 

’50/50’ att 50% av produktionen, 2 330 kWh/år, sparas på batteriet och 64%, 2 982 

kWh/år, för fallet ’64/36’. Eftersom denna elenergi inte längre säljs ut på nätet så kommer 

den numera vara värd 1,3 kr/kWh vilket innebär en besparing motsvarande 3 029 kr/år 

respektive 3 877 kr/år. Ser man detta som batteriets årliga inbetalningssumma och antar 

att batteriet också är i princip underhållsfritt så att inga övriga utgifter tillkommer, så får 

en Tesla Powerwall en payback-tid enligt Figur 21. 

Figur 21. Hemmabatteriets payback-tid för de två olika scenarierna. 

 

Vad som går att säga om ett hemmabatteris lönsamhet är ett den beror väldigt mycket på 

vad elektriciteten är värd och hur stor mängd av den som sparas på batteriet. Om elens 

värde, i det här fallet, ökar med endast 0,1 kr/kWh så sjunker payback-tiden med över ett 

år för båda scenarierna. Om istället exempelvis mängden sparad elektricitet ökar med 500 

kWh/år så sjunker payback-tiden med ytterligare ungefär två år för båda scenarierna. 

Relativt små förändringar påverkar lönsamheten till stor del. 

Vad som också kan vara bra för paret Vidje att veta är hur användbart ett hemmabatteri 

kommer att vara för dem. Kassjö 1:64 förväntas använda ca 6 825 kWh/år, utslaget 

dygnsvis blir det 18,7 kWh/dygn. Vad det innebär är att en Powerwall med 14 kWh 

kapacitet kan försörja fastigheten i upp till 18 timmar en genomsnittlig dag. 
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I det fallet att hemmabatteriet införskaffas med intentionen att det alltid ska finnas 

reservkraft i huset som kan förse fastigheten med el under till exempel strömavbrott så 

bör man tänka på att alltid bevara tillräckligt mycket elenergi i batteriet så att det faktiskt 

räcker till under ett strömavbrott. Umeå Energi har relativt få allvarliga strömavbrott och 

under 2016 så var det endast 52 kunder som genomled strömavbrott på över 12 timmar. 

Samma år uppgav 10,4% av alla kunder att de upplevde minst fyra stycken längre 

strömavbrott. (63) För att klara av ett vanligt strömavbrott kan man anta att batteriet 

behöver leverera elektricitet under åtminstone fem timmar. Det skulle innebära att 

batteriets nivå inte får sjunka under 28% för att detta skall vara möjligt. Låt också säga att 

under ett strömavbrott sänker paret Vidje sitt elenergibehov för att bevara batteriets 

laddning så mycket som möjligt och låter endast fastighetsenergin ta ström från batteriet. 

För fem timmars drift i det läget kommer endast 3% av batteriets kapacitet att behövas. 

Allt detta är förutsatt att fastighetens energibehov och solcellernas produktion ligger 

stadigt under hela året, vilket självklart inte är fallet. I Bilaga 3 visar man hur solcellernas 

produktionsmönster mest troligt kommer att se ut under ett år. Produktionen är som 

högst i juli med över 700 kWh under hela månaden och som lägst i december med mindre 

än 50 kWh under hela månaden. I juli är framställningen till och med så hög att under en 

genomsnittlig dag har en Powerwall för liten kapacitet för att få plats med all producerad 

solel vilket innebär att ett överskott kommer att skapas trots att ett hemmabatteri finns 

installerat. 

4.3.   SOLCELLERS KLIMATAVTRYCK 

Solceller tillhör vad man kallar förnybara energikällor, vilket innebär att de inte släpper ut 

några typer av växthusgaser eller föroreningar under tiden som de producerar sin elenergi. 

En diskussion som däremot har blivit mer och mer uppmärksammad nu när solcellernas 

popularitet har ökat är det klimatavtryck som sker när en solcell tillverkas. Man anser att 

även om de inte har någon klimatpåverkan under tiden som de är aktiva så måste 

utsläppen som sker under tillverkningen av en cell räknas med i cellens totala 

klimatpåverkan under sin livstid. Alla andra förnybara energikällor har också den här 

typen av klimatpåverkan som sker under själva tillverkningen och byggnationen av till 

exempel vindkraftverk, vattenkraftverk eller kärnkraftverk. Dessa utsläpp är vanligtvis 

relativt låga och varierar även en del mellan typen av kraftverk, men vad som gör solceller 

så pass omtalade är att de har bland det högsta klimatavtrycket av alla förnybara 

energikällor. För att kunna fastställa CO2e-utsläppen behöver en LCA (livscykelanalys) 

genomföras där alla aspekter hos en produkts livscykel tas hänsyn till, från framtagning av 

råvara ända tills produkten antingen ska slängas eller återvinnas. Vad detta innebär är att 

en specifik typ av kraftverks CO2e-utsläpp under en livscykel inte alltid är exakt samma, 

det beror bland annat på var materialen har tillverkats, vilka material den består av och 

var den sedan har satts i drift någonstans etc. I Sverige finns det dock några väl etablerade 
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studier som har tagit fram värden för de vanligaste svenska energislagen, dessa 

presenteras i Tabell 20. 

Tabell 20. Klimatpåverkan från olika typer av energislag som presenteras i antalet gram 

koldioxidekvivalenter som släpps ut per producerad kilowattimme. (30) 

 CO2e-utsläpp under en livscykel 

Vindkraft 15 g CO2e/kWh 

Vattenkraft 9 g CO2e/kWh 

Kärnkraft 5 g CO2e/kWh 

Biomassa 15 g CO2e/kWh 

Kolkraft 781 g CO2e/kWh 

 

Problemet med solceller är att det ännu inte är en riktigt lika etablerad energikälla som de 

i Tabell 20. Man vet att tillverkningsprocessen för solceller är väldigt energikrävande och 

de dessutom innehåller sällsynta metaller som är komplicerade att utvinna. Detta gör att 

det spelar stor roll var i världen en solcell tillverkas. Ungefär hälften av alla världens 

solceller kommer ifrån Kina, och i Kina används mycket kolkraft vilket innebär att 

solceller som tillverkas med hjälp av kolkraft i Kina har en ökad klimatpåverkan än 

solceller som tillverkas i länder med större andel förnybar energi. Man säger att 

energiåterbetalningstiden ligger på mellan två till tre år här i Sverige, vilket innebär att 

efter den tiden har en solcell producerat lika mycket energi som användes för att tillverka 

den. (34) Det finns genomförda beräkningar som antyder att solcellers klimatpåverkan i 

Sverige ligger på ungefär 28–35 g CO2e/kWh, baserat på moduler tillverkade i Kina. 

Majoriteten av alla solceller i Sverige kommer dock från andra länder än Kina, bland andra 

Vietnam, Thailand, Tyskland och Sydkorea etc. Alla de här länderna har lägre CO2e-

utsläpp än Kina vilket gör att man tror att de flesta moduler i Sverige har ett lägre avtryck 

än 30 g CO2e/kWh. Har man i åtanke också att ju fler solceller som tillverkas desto fler 

installeras på fabrikerna som tillverkar dem, vilket innebär att en del av energin som 

används vid produktion kommer ifrån solel. Inkluderar man denna aspekt i att de flesta 

modulerna i Sverige kommer från länder med lägre CO2e-utsläpp än Kina kan man anta 

att klimatavtrycket ligger någonstans mellan 20–25 g CO2e/kWh. (64) Detta stämmer även 

ganska bra överens med bland annat Vattenfalls ursprungsmärkning av sina energikällor. 

Deras solel ska ha ett klimatavtryck motsvarande ca 24 g CO2e/kWh. (65) 
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Utgår man från detta och applicerar det för Kassjö 1:64 så kommer den 

solcellsanläggningen, baserat på 25 års livstid, att ha ett klimatavtryck enligt Tabell 21. 

Tabell 21. Totala klimatavtrycken för solcellsanläggningen hos Kassjö 1:64. 

 Specifik Totalt, 25 år 

Produktion 4660 kWh/år 113,1 MWh 

Klimatavtryck 24 g CO2e/kWh 2,7 ton CO2e 

 

Det här resultatet säger inte så mycket om det inte jämförs med ett alternativ, som i det 

här fallet är att ta motsvarande mängd elektricitet från elnätet istället. Enligt Umeå 

Energis ursprungsmärkning så kommer 100% av deras levererade elektricitet från 

förnybara källor där vattenkraft står för 68%, vindkraft 11% och biokraft för 21%. Utgår 

man från detta och att all Kassjö 1:64 elenergi kommer ifrån Umeå Energis elnät ser 

klimatavtrycket ut som i Tabell 22. 

Tabell 22. Klimatavtrycket från Umeå Energis elenergi. 

 Andel Klimatavtryck Totalt, 25 år (113,1 MWh) 

Vattenkraft 68% 9 g CO2e/kWh 0,69 ton CO2e 

Vindkraft 11% 15 g CO2e/kWh 0,19 ton CO2e 

Biokraft 21% 15 g CO2e/kWh 0,36 ton CO2e 

    

  Summa 1,23 ton CO2e 

 

Vad detta visar är att elektriciteten ifrån Umeå Energis elnät har ett lägre klimatavtryck än 

Kassjö 1:64 solcellsanläggning. Det vill säga, anläggningens syfte har inte uppnåtts i det 

här fallet. 
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4.4.   FASTIGHETENS PRIMÄRENERGITAL 

Under avsnitt 2.2. Primärenergital beskrivs begreppet primärenergital och hur det används 

i fastighetsindustrin. I detta fall har primärenergitalet beräknats med syftet att ta reda på 

hur Kassjö 1:64 energiprestanda hade förhållit sig ifall det byggdes på en annan ort i 

Sverige, specifikt Göteborg i det här scenariot, enbart sett till den geografiska 

justeringsfaktorn. Beräkningar har genomförts dels på hela fastigheten (bostad + 

gäststuga) och dels på bostaden och gäststugan var för sig. 

För att beräkna primärenergitalet för en byggnad används Ekvation 2, som tar hänsyn till 

byggnadens yta, den årliga uppvärmningen, årliga varmvattenanvändningen, 

fastighetsenergin och typen av energislag. I Tabell 23 presenteras resultaten för Kassjö 1:64 

primärenergital om den är placerat i Umeå kommun. Uppgifter om årligt energibehov för 

uppvärmning och tappvarmvatten har hämtats ifrån Hamed Jaberis examensarbete (1). 

Tabell 23. Primärenergitalet för hela fastigheten, bostaden och gäststugan med placering i Umeå 
kommun. 

 Hela fastigheten Bostaden Gäststugan 

Tempererad area, Atemp 178,6 m2 120,9 m2 57,7 m2 

Geografisk justeringsfaktor, Fgeo (7) 1,3 1,3 1,3 

Energi till uppvärmning, Euppv 4 288,2 kWh/år 3 296,9 kWh/år 991,3 kWh/år 

Energi till tappvarmvatten, Etvv 1 594,9 kWh/år 1 376 kWh/år 218,9 kWh/år 

Fastighetsenergi, Ef 1 225 kWh/år 1 076,5 kWh/år 148,5 kWh/år 

Primärenergifaktor biobränsle, PEbio 

(7) 

1,0 1,0 1,0 

Primärenergifaktor el, PEel (7) 1,6 1,6 1,6 

Primärenergitalet, EPPET 38,37 kWh/m2 & år 46,6 kWh/m2 & år 21,13 kWh/m2 & år 
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Hade Kassjö 1:64 istället uppförts i Göteborgs kommun så hade den geografiska 

justeringsfaktorn varit 0,9 istället för 1,3. Detta hade inneburit att primärenergitalet hade 

blivit högre än det är i det aktuella fallet. Detta illustreras i Figur 22. 

 

Figur 22. Jämförelse av Kassjö 1:64 primärenergital om det hade uppförts i Göteborg istället för Umeå. 

 

Vad detta resultat visar är att Kassjö 1:64 är otroligt välgenomtänkt energimässigt då det 

enda kravet som finns för en byggnads primärenergital är 90 kWh/m2 och år enligt BBR 

vilket Kassjö 1:64 klarar av med råge i båda fallen. (7)  
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5.  Slutsats 

Målsättningen med arbetet var att besvara frågeställningarna i avsnitt 1.3.1., dessa besvaras 

nedan i avsnitt 5.1. och diskuteras sedan tillsammans med övriga resultat i avsnitt 5.2. 

5.1.   BESVARADE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Till vilken grad kan den planerade solcellsanläggningen tillgodose behoven för 

fastighetsel, hushållsel och elbilsladdning? 

Den planerade solcellsanläggningen på 5 kWp kommer endast kunna tillgodose 

Kassjö 1:64 elenergibehov till ca 65–70% sett till bruttoanvändning, alltså om 100% 

av den producerade solelen kom till användning. Resterande elenergi, 

motsvarande ca 2 165 kWh/år, måste förses på annat sätt. 

Vilka möjligheter finns för att fastigheten ska bli självförsörjande vid eventuella 

elavbrott hos stamnätet? Vad krävs för att solceller och batterier ska kunna 

fungera som back-up system? 

Som det ser ut idag så finns det helt klart ett flertal olika hemmabatterier 

tillgängliga som teoretiskt sett ska kunna kliva in och förse ett hushållet med 

ström vid eventuella elavbrott. Problemet i dagsläget ligger i teknikens 

kostsamhet. Det gör det väldigt svårt att argumentera för den ekonomiska 

lönsamheten hos ett back-up system. För att ett back-up system ska fungera så 

krävs i huvudsak att det finns omkopplare som kopplar bort nätet från fastigheten 

vid ett strömavbrott. Detta är viktigt så ledningarna i nätet ska förbli strömlösa 

under tiden som elektriker jobbar med dem och försöker fixa strömavbrottet. 

Sedan så behövs det endast en skicklig elektriker som kan installera ett system 

som reglerar strömmen från solcellerna och ett eventuellt batteri till hushållet 

nödvändigheter. 

Vilka alternativ finns för laddning av elbil? Är laddbox ett krav? 

Laddbox är ännu inte ett krav för att ladda sin elbil vare sig i hemmet eller någon 

annanstans, men man rekommenderar starkt att man använder en laddbox ändå. 

Alternativ för att ladda en elbil är via ett vägguttag, laddbox eller på en allmän 

laddstation. En laddbox och en laddstation är specifikt avsedda för elbilsladdning, 

men ett vanligt 230 V eluttag är inte konstruerat för den höga påfrestningen en 

elbil skapar, vilket i vissa fall kan leda till en brandrisk. 
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Vilka möjligheter finns för att använda elbilens batteri som ett komplement till 

hembatteriet för att "kapa" fastighetens effekttoppar? 

Än så länge är det inte någonting som ett normalt hushåll kan införskaffa. 

Tekniken som kallas V2G och V2H är fortfarande väldigt ny, men är under 

konstant utveckling. Det finns ett antal pilotprojekt runt om i hela Europa där man 

först och främst fokuserar på att, på en större skala, jämna ut effektbehovet i 

mindre bostadsområden eller kvarter. Det största hindret som verkar dra ut på 

utvecklingen för just V2H är elbilarnas förmåga ett förflytta strömmen från 

fordonet och ut i nätet. Det enda som egentligen krävs för att lösa detta är en 

mjukvaruuppdatering av elbilarnas system, men det innebär att varje biltillverkare 

måste skapa den uppdateringen själva för sina egna bilar och realistiskt sett 

kommer nog det inte ske förens V2G tekniken är mer etablerad. 

Vilka blir för- och nackdelarna till att hyra solceller istället för att köpa? 

Fördelar: Man slipper fundera över drift och underhåll då detta ingår i avgiften. 

Det går att välja hur länge man vill åta sig att äga anläggningen, att köpa innebär 

att man gör en investering motsvarande solcellernas livslängd, men genom att 

hyra kan man i stort sett välja hur mycket man vill investera i anläggningen. Man 

klarar sig även med stor sannolikhet utan ett lån. 

Nackdelar: Den ekonomiska lönsamheten över anläggningens livslängd blir sämre 

genom att hyra, och ju lägre lån som tas vid eventuellt köp gör att köpalternativet 

blir lönsammare. 

Hur förändras byggnadens prestanda om den uppfördes på annan ort med en 

annan geografisk justeringsfaktor? 

Ser man endast till en förändring av den geografiska justeringsfaktorn så blir det 

definitivt en skillnad i Kassjö 1:64 primärenergital om den skulle placeras i 

exempelvis Göteborg. Hela fastighetens primärenergital skulle höjas med drygt 8 

kWh/m2 och år i så fall, vilket inte är en ödeskriden skillnad då den fortfarande 

skulle hålla sig under BBR-kravet på 90 kWh/m2 och år. Vad justeringsfaktorn gör 

är att den skapar lite av en marginal för byggnader i de nordliga delarna av landet, 

så att de trots ett kallare klimat ska kunna klara av kraven som ställs på 

konstruktionens. Tar man också hänsyn till Göteborgs lite varmare klimat än 

Umeås, innebär det att Kassjö 1:64 uppvärmningsbehov antagligen hade minskat 

och primärenergitalet hade därmed sjunkit, troligtvis till ungefär samma nivå som 

om det var placerat i Umeå. 
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5.2.   DISKUSSION 

Det här har varit ett ganska omfattande projekt som har innehållet flera uppgifter som 

inte alltid haft någon direkt anslutning till varandra. Det har därför varit lite svårt att 

strukturera alla resultat och slutsatser som detta arbete har lett till, de kommer därför att 

beröras nedan i flytande text och samma ordning som under avsnitt 3.2. Genomförande. 

Kassjö 1:64 totala förväntade elenergibehov blev ca 4130 kWh/år eller 23,1 kWh/m2 och år, 

detta exklusive elbilens behov och solcellernas produktion. Detta får anses vara väldigt 

lågt för en fastighet i denna storlek då schablonvärdet bara för hushållsenergi i småhus 

ligger på 30 kWh/m2 och år enligt BEN2 (8). Allt energikrävande i denna fastighet är 

väldigt genomtänkt och har som syfte att använda väldigt lite elektricitet, till exempel så 

ska alla lampor vara LED, även lysrören i garaget och växtlamporna i växthuset. 

Uppvärmningssystemet är en kombination av solvärme och vedpanna som i stort sett 

endast behöver el för att pumpa runt det varma vattnet i golvvärmesystemet och mediet 

som cirkulerar i solfångarna. Alla vitvaror och hemelektronik skall ha den bästa 

energimärkningen till den mån som går och paret Vidje lever också väldigt medvetet och 

använder inte apparater och maskiner i onödan eller låter saker stå påslagna när de inte 

brukas. Vad som gör detta intressant däremot är två saker; deras val att installera en bastu 

och att införskaffa växtlampor. Enligt beräkningarna av bastuaggregatets elenergibehov så 

kommer det att använda nästan lika mycket elenergi som hela fastighetens belysning. En 

bastu kräver ett väldigt högt effektbehov för att fungera ordentligt och det kommer att 

synas i fastighetens framtida elanvändning. Även växtlampor brukar vanligtvis ha ett högt 

effektbehov, men i detta fall, med LED som ljuskällor, så gick det att hålla effekterna på 

lamporna relativt låga på 15 W styck. Vad som gör dem till energibovar är att de kommer 

att stå påslagna i princip hela vinterhalvåret, vilket självklart leder till en hög 

energianvändning. Det är absolut ingenting fel med att införskaffa bastuaggregat och 

växtlampor till sitt hushåll, kom ihåg definitionen av ett passivhus; ”en väldigt 

energieffektiv, komfortabel och prisvärd byggnad”, där ’komfortabel’ bör understrykas i 

detta specifika fall. Vad som gör det till ett intressant beslut är att de sticker ut så tydligt i 

diskussionen om passivhus då dessa två produkter helt klart är väldigt energikrävande. 

Att jämför den ekonomiska lönsamheten hos att hyra eller köpa solcellsanläggningen blev 

en ganska intressant process för mig då jag var övertygad om att det bästa alternativet var 

att köpa. Efter de första beräkningarna så verkade det också som att det stämde väldigt 

bra, men efter att jag insåg bland annat att kostnaderna för bytet av växelriktaren 

behövdes läggas till och även att ett lån kanske skulle vara nödvändigt så uppenbarade det 

sig till slut att skillnaden mellan de två alternativ är ytterst liten. Payback-tiden för att 

köpa med ett lån på tolv år och alla drift- och servicekostnader inkluderade blev ca 24,5 år, 

vilket är 1,5 år längre än för att hyra. Payback-tiden för att köpa sjunker däremot ju lägre 

lån man tar och ju lägre återbetalningstid man har på lånet, men blir ändå som lägst 17 år 

då inget lån tas överhuvudtaget. Något man bör ha i åtanke är att hyresalternativet har 
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ingen grundinvestering vilket innebär att man kan betala månadsavgiften i bara så många 

år som man själv egentligen känner för. För köpealternativet så kommer den totala 

kostnaden för anläggningen aldrig att bli lägre än grundinvesteringen på 88 752 kr, vilket 

kan innebära att hyresalternativet blir mer attraktivt då man teoretiskt sett kan säga upp 

avtalet innan de totala kostnaderna passerar 88 752 kr, vilket på sätt och vis gör 

alternativet att hyra mer ekonomiskt lönsamt. Dessutom så är de uppenbara fördelarna 

med att hyra att Umeå Energi tar hand om allt driftunderhåll och all service, 

bekvämlighetsmässigt är det ett stort plus. 

Sammanfattningsvis skulle jag säga att det bästa alternativet egentligen är att köpa 

anläggningen utan något lån, men eftersom det kan vara svårt att klara av beroende på 

paret Vidjes ekonomiska situation så är nog alternativet att hyra anläggningen bäst i 

dagsläget. 

Solcellernas klimatpåverkan var en oerhört intressant del i det här arbetet enligt mig. 

Även här var jag övertygad om att solcellerna definitivt skulle vara det bästa valet, men 

som resultatet visar så är faktiskt elen från Umeå Energi mera klimatvänlig än 

solcellsanläggningen. Det gäller såklart att informationen Umeå Energi har om sin 

elproduktion faktiskt stämmer för att resultatet ska ha någon typ av trovärdighet. Det som 

gjorde resultatet så överraskande var inte bara att solcellerna var sämre klimatmässigt, 

utan att de var så pass mycket sämre än elen från nätet. Solcellerna har alltså 13 g CO2e 

högre utsläpp per producerad kilowattimme än elen från nätet, vilket för Kassjö 1:64 

kommer leda till ca 1,4 ton högre CO2e med solcellsanläggningen installerad. Det här 

resultatet är inte baserat på en fullständig LCA gjord för specifikt Kassjö 1:64, vilket kan ha 

påverkan på resultat då det finns nästintill oändliga aspekter att ta hänsyn till i ett sådant 

här fall. Det bör även tilläggas att solceller fortfarande är långt mycket bättre än 

exempelvis kolkraft som har ett klimatavtryck på ca 781 g CO2e per producerad 

kilowattimme. Solcellers klimatavtryck kommer dessutom att sjunka mer och mer i 

framtiden ju mer fossil energi som fasas ut och ersätts av förnybar energi. 

Angående tanken att utforma en fastighet till att bli helt självförsörjande energimässigt 

visade det sig att det inte är någonting som paret Vidje planerar inom den närmsta 

framtiden åtminstone. Tanken är att de vill vara självförsörjande till stor grad, vilket de 

också kommer att bli om allt går som planerat, men inte helt bortkopplade från nätet. Om 

alla deras idéer kommer att genomföras innebär det att Kassjö 1:64 kommer vara helt 

självförsörjande när det kommer till tappvatten, varmvatten och uppvärmning. Det är 

endast elförsörjningen som fortfarande kommer att vara kopplad till stamnätet, vilket de 

också vill vara i det här fallet. Vad de dock tycker hade varit intressant skulle vara att ändå 

ta reda på vad som egentligen krävs för att Kassjö 1:64 ska kunna bli helt självförsörjande i 

framtiden. 
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Tidigare i rapporten har batterier diskuterats där Teslas Powerwall verkar vara det absolut 

bästa alternativet för tillfället i snack om fullständiga och funktionsdugliga system. (12) 

Problemet med batterier är dock att de endast kan täcka elanvändningen för väldigt korta 

perioder. Teslas Powerwall som är på 14 kWh skulle fulladdat endast kunna försörja Kassjö 

1:64 knappt ett dygn. I dagsläget verkar det vara svårt att utforma en självförsörjande 

fastighet som endast använder förnybar energi utan att använda sig av vätgaslagring, ifall 

detta skulle blir aktuellt för Kassjö 1:64 skulle de antagligen klara sig på en 5 m3 stor 

vätgastank. för att överleva vintern. 

Med alla rapportens tidigare nämnda aspekter i åtanke kan man dra slutsatsen att det just 

nu inte finns någon fullfjädrad metod i hur en svensk fastighet kan bli fullt 

självförsörjande på förnybar energi och att det största problemet ligger i elförsörjningen 

under vinterhalvåret. Vad man också kan säga är att metoden som ser mest lovande ut för 

framtiden är vätgaslagring, men att det i dagsläget är för dyrt och outforskat för att vem 

som helst ska kunna implementera det. För paret Vidje märks det att systemen som finns 

planerade för Kassjö 1:64 just nu inte alls kommer vara tillräckligt för att kunna “kapa 

kabeln” till stamnätet. Tankarna finns, som tidigare nämnt, att införskaffa ett hembatteri 

men även det har bevisats inte vara lönsamt varken ekonomiskt eller funktionsmässigt. 

För att Kassjö 1:64 någon gång i framtiden ska kunna bli självförsörjande verkar den bästa 

metoden vara att investera i vätgaslagring. Dock så är denna teknik ganska långt ifrån att 

vara ekonomiskt genomförbar och därför är förslaget till paret Vidje att vänta med 

tankarna kring en fullt självförsörjande bostad tills billigare och mer pålitlig teknik blir 

tillgänglig. 

V2G och V2H har redan tidigare i rapporten nämnts att det är tekniker som fortfarande är 

under utveckling och därför inte kommer att vara möjligt att genomföra för paret Vidje. 

Det är däremot tekniker med oerhört hög potential enligt min mening och som, om de 

utvecklas åt rätt håll, kan betyda mycket för både elbilsindustrin, elkraftindustrin och alla 

privatpersoner som äger en elbil. Det största hindret just nu verkar ändå vara bilarnas 

nuvarande mjukvarusystem som endast tillåter dem att mata in el i batteriet men inte 

skicka ut el från batteriet, åtminstone inte vi laddporten. Detta kan ses som ett relativt 

enkelt problem, men för biltillverkare att lägga ned tid och resurser på en sådan uppgift 

när tekniken för V2H är så oetablerad är ganska osannolik. När detta kommer blir möjligt 

skulle jag nog tro att metoden att använda sin elbil som back-up system till hushållet 

kommer bli vanligare och mer uppskattad en ett hemmabatteri, i alla fall som just ett 

back-up system. 

Laddning av en elbil göras på många olika sätt och som rapporten har tagit upp tidigare så 

går det i teorin bra att bara ansluta bilen till ett helt vanligt vägguttag, men denna metod 

avråds ofta och anses som osäkert, näst intill farligt, då de inte är utformade för att klara 

av stora belastningar under lång tid. En laddbox har bland annat mjukvara installerad som 

alltid har kontakt med bilen och har möjlighet att slå av och/eller styra strömmen ifall 
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någonting händer. En laddbox tillåter även en effektivare och snabbare laddning än 230 V 

vägguttag. För laddboxar går det vanligtvis att välja mellan olika effekter från 3,7 kW upp 

till 22 kW. Det finns laddningsmöjligheter med ännu högre effekter än 22 kW som kallas 

snabbladdare och som vanligtvis använder sig av direktmatad likström, men dessa verkar i 

dagsläget endast finnas tillgängliga på allmänna laddstationer och inte i laddboxar som 

installeras i hemmet. Snabbladdning brukar inte heller vara nödvändigt hemma då det är 

väldigt sällan som man tömmer hela bilens batteri under en vanlig dag och inte har tid för 

att vänta på det att ladda under natten. Med en laddbox som klarar av 22 kW ska ett 64 

kWh stort batteri (som använts i beräkningarna för elbehovet) i teorin ta ca 2,5–3 timmar 

för att ladda fullt, medan en laddbox på 11 kW tar i teorin ca 5,5–6 timmar för att ladda 

fullt. Umeå Energi säljer laddboxar av märket Bee och i deras produktblad förklarar de att 

en standardinstallation inkluderar installationer på effekter upp till 11 kW med 16 A trefas 

(31). Vill man ha 22 kW med 32 A trefas kommer kostnaden att öka. I och med detta skulle 

nog en 11 kW laddbox kunna ses som mest lönsam för paret Vidje då de allra flesta ändå 

laddar bilen under natten och ca 6 timmars laddtid räcker gott och väl. Det svenska 

laddnätet har växt ganska mycket de senaste åren med ett antal snabbladdare tillgängliga i 

Umeå, så skulle det bli panik någon gång finns andra snabbare alternativ inte långt borta. 

Tanken kring att anpassa Kassjö 1:64 till ett DC-nät istället för ett standard AC-nät är 

fortfarande en intressant tanke enligt mig, mest för att det fortfarande är ganska oklart 

angående hur fördelaktigt det faktiskt är. Hur det i så fall skulle kunna vara tänkt beskrivs 

ganska utförligt i avsnitt 2.7. Likström, växelström och svenska elnät. 

Vare sig det här är någonting som paret Vidje kommer kunna eller vilja implementera 

eller inte så är det åtminstone en intressant fråga och trend som just nu växer i samhället. 

I fallet för Kassjö 1:64 skulle man kunna tänka sig att man låter vissa apparater som till 

exempel lampor, mobiler, datorer och elbilen drivas på DC som matas direkt från 

solcellerna. Problemet är att det fortfarande kommer att behövas en transformator av 

något slag som dimensionerar spänningen rätt så att elen ska kunna användas i huset. 

Dessutom, eftersom fastigheten fortfarande är uppkopplade på stamnätet och förslagsvis 

kommer låta solcellernas överskottsel skickas ut på nätet kommer det ändå att behövas en 

växelriktare för det ändamålet. Om man även låter vissa saker anslutas till DC uppstår ett 

problem när solcellerna inte producerar el och man behöver ta el från nätet och den 

strömmen då behöver likriktas. Det kommer att bli ett väldigt komplicerat elsystem som 

antagligen inte kommer att vara speciellt lönsamt i dagsläget. Innan det har tagits fram 

bättre och mer kommersiella lösningar tror jag inte att det är någonting att satsa på om 

det inte finns ett personligt intresse. 

Att beräkna Kassjö 1:64 primärenergital var någonting som paret Vidje tyckte kunde vara 

väldigt intressant på grund av att det ska bli en väldigt energisnål fastighet som byggs i ett 

nordligt och kallt klimat. Andra passivhus är mer vanliga att hitta längre söderut där 

klimatet är lite varmare. Att fastigheten fick ett så pass lågt primärenergital som 38,4 
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kWh/m2 och år var definitivt överraskande enligt mig. Det finns dock inga krav på 

passivhus angående detta utan det enda kravet är från BBR som är mer än dubbelt så högt 

som resultatet för Kassjö 1:64. Även om fastigheten hade placerats i Göteborg så skulle 

man klara av kravet med råge då det endast skulle öka med ca 8 kWh/m2 och år. Detta 

innebär ju alltså att byggnaderna längre norrut ska kunna ha ett lite högre energibehov än 

de längre söderut utan att vara rädd för att inte klara av BBR-kravet. Om Kassjö 1:64 

faktiskt hade flyttats till Göteborg så skulle dess energibehov antagligen sjunka lite grann 

på grund av det varmare klimatet, och om då de geografiska justeringsfaktorerna faktiskt 

är välanpassade för varje kommun så skulle det innebära att Kassjö 1:64 primärenergital 

teoretiskt sett kommer att vara samma i Göteborg som i Umeå. 

5.3.   REKOMMENDATIONER 

Med alla resultat och slutsatser som denna rapport har behandlat i åtanke kommer jag 

därför att rekommendera Laura och Erik Vidje att: 

- Till en början hyra solcellsanläggningen och inte köpa den. 

- Låta bli att köpa ett hemmabatteri tills priserna sjunker eller till V2H blir möjlig. 

- Låta bli att satsa på att bli självförsörjande till vätgaslagring blir billigare eller 

någon annan teknik blir tillgänglig. 

- Låta bli att ställa om fastigheten till DC. Den sparade elenergin är så pass liten att 

kostnaderna för omställningen antagligen skulle leda till en förlustbringande 

investering. 

- Installera en laddbox på 11 kW. 

5.4.  FORTSATT ARBETE 

Hur går man vidare i och med att så många slutsatser inte blev som väntade? 

Elpatron för uppvärmning 

Det kom nyligen på tal från paret Vidje att byta ut den planerade vedpannan mot en 

elpatron istället. BBR-kraven säger dock att det finns ett maximum för den installerade 

effekten vid direktverkande elvärme, vilket alltså gäller för en elpatron. Kravet är baserat 

på ekvationen nedan: 

 

Där Fgeo = 1.3 för Umeå. Vilket göra att den maximala installerade effekten man får ha i 

Kassjö 1:64 är 5 kW. Har man en fastighet där Atemp är större än 130 m2 är det dock tillåtet att 

öka den högsta tillåtna effekten enligt:  
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För Kassjö 1:64 är detta tillåtet om man även räknar med gäststugan yta. Den högsta 

effekten som tillåts att installeras blir istället: 

 

Alltså får elpatronen ha en maxeffekt på 6.5 kW istället för 5 kW. Detta beslutet kommer 

också att innebära en påtaglig ökning av fastighetens elenergibehov. 

 Installera mätutrustning 

I framtiden bör mätutrustning installera på de ställen som både detta projekt har 

genomfört beräkningar på och som Hamed Jaberi har genomfört sina beräkningar på för 

att kunna jämföra de förväntade resultaten med de verkliga och även se om Kassjö 1:64 

faktiskt klarar de krav som den är utformad efter. 
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Bilagor 

Bilaga 1.Bygglovsansökan för Kassjö 1:64 med tekniska specifikationer 
inkluderade.
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Bilaga 2. Offert på solcellsanläggningen från Umeå Energi. 
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Bilaga 3. Solcellsanläggningens ekonomiska lönsamhet enligt 
Solcellskollens webbaserade beräkningsverktyg. Tillgängligt på 
www.solcellskollen.se. 
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Bilaga 4.1. Tekniska specifikationer och en arbetsritning över bostadens 
golvvärmesystem. 



84 
 

 
  



85 
 

Bilaga 4.2. Tekniska specifikationer och en arbetsritning över 
gäststugans golvvärmesystem. 
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Bilaga 5.1. Pumpkurva för pump #1 med utmarkerad driftpunkt. 
Tillgängligt hos www.grundfos.se. 

 

  



88 
 

Bilaga 5.2. Pumpkurva för pump #2 med utmarkerad driftpunkt. 
Tillgängligt hos www.grundfos.se. 
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Bilaga 5.3. Pumpkurva för pump #3 med utmarkerad driftpunkt. 
Tillgängligt hos www.grundfos.se. 
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Bilaga 5.4. Pumpkurva för pump #4 med utmarkerad driftpunkt. 
Tillgängligt hos www.grundfos.se. 
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Bilaga 5.5. Pumpkurva för pump #5 med utmarkerad driftpunkt. 
Tillgängligt hos www.grundfos.se. 
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Bilaga 6.1. Planritning över Kassjö 1:64 inklusive markering för 
kraftledning och kanalisation i mark. 
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Bilaga 6.2. Planritning över Kassjö 1:64 inklusive markering för 

dragning av elektricitet och placering av uttag. 
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Bilaga 6.3. Planritning över Kassjö 1:64 inklusive markering för 

teleteknisk kabeldragning och placering av anläggning. 
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Bilaga 6.4. Planritning över Kassjö 1:64 inklusive markering för dragna 

kablar och placering av belysning. 

 


