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Sammanfattning 
Åren 1965–1974 byggdes över en miljon nya bostäder i Sverige, inom ramen för vad 

som brukar kallas för Miljonprogrammet. Idag, över 40 år senare, är renoverings-

behoven för dessa hus stora. De byggdes ofta dåligt isolerade, och med direkt-

verkande el som enda värmekälla. I mitt examensarbete har jag undersökt om det är 

möjligt att konvertera ett typiskt miljonprogramshus med direktverkande el till 

bergvärme och solenergi. Huset är ett flerbostadshus byggt 1972 och är beläget i 

Obbola öster om Umeå. 

Arbetet har huvudsakligen bedrivits via litteraturstudier. En digital modell av huset 

har byggts upp i energisimuleringsprogrammet IDA ICE. Bergvärme och solenergi 

har dimensionerats utifrån fastighetens förutsättningar och husets energibehov. Den 

digitala modellen har modifierats utifrån dimensioneringarna och tre olika 

simuleringsfall har presenterats med olika kombinationer av bergvärme, solfångare 

och solceller. Livscykelkostnadsanalyser av de olika simuleringsfallen har också 

utförts. 

Resultaten visade att en konvertering är fullt möjlig, och att besparingar av energi, 

miljö och kostnader är möjliga i jämförelse med nuvarande hus. I de tre simulerings-

fallen sänktes den årliga energianvändningen med mellan 51 % och 57 %, samtidigt 

som de årliga utsläppen av koldioxidekvivalenter minskade med mellan 28 och 41 

ton. Kostnadsanalyserna visade på besparingar i storleksordningen 1,8–2,5 miljoner 

kronor sett över en kalkylperiod på 20 år.
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Abstract 
Between the years 1965 and 1974 more than one million new homes were built in 

Sweden, within what is commonly called the Million Programme. Today, more than 

40 years later, the needs for renovation of these houses are substantial. They were 

often poorly insulated and using electric heating as the sole source of heat. In my 

thesis I have examined whether it is possible to convert a typical Million Programme 

house with electric heating to geothermal heating and solar energy. The house is an 

apartment building built in 1972 and is located in Obbola east of Umeå. 

The work has mainly been conducted through literature studies. A digital model of 

the house has been built in the energy simulation program IDA ICE. Geothermal heat 

pump and solar energy capacity has been based on the property’s conditions and the 

building’s energy needs. The digital model has been modified based on those needs 

and three different simulation cases have been presented with various combinations 

of geothermal heat, solar panels and solar cells. Life cycle cost analyses of the 

different cases have also been carried out. 

The results showed that a conversion is not only possible, environmental benefits are 

gained as well as energy and economic savings in comparison with the current 

building. In the three simulation cases, annual energy usage was reduced by between 

51 % and 57 %, while the annual emissions of CO2 equivalents were reduced by 

between 28 and 47 tons. Cost analysis showed savings in the range of 1.8 to 2.5 

million SEK over a calculation period of 20 years. 
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Nomenklatur 
Atemp Arean av den golvyta som avses värmas till mer än 10°C (1). 

BBR Boverkets byggregler. 

Boverket ”Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med 
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.” (2) 

CLO Kläders värmeisolerande förmåga. 1 clo = 0,155 (K·m2)/W. 
”Definitionen av 1 clo är klädseln hos en man som upplever termisk komfort vid 
stillasittande arbete i ett rum med den operativa temperaturen 20°C.” (3 s. 1:2) 

COP Coefficient Of Performance, eller värmefaktor – hur mycket värmeenergi som i en 
värmepump genereras per tillförd elenergi. 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur. Trolig lägsta utomhusmedeltemperatur som 
utgås från vid bland annat dimensionering av värmesystem (3 s. 4:4). 

FTX Ventilationssystem med från- och tilluftsflöde med värmeåtervinning. 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy – energisimuleringsprogram. 

kWt Kilowatt-topp – toppeffekten en solcell kan producera under optimala förhållanden. 

LCC Life Cycle Cost – livscykelkostnad. Totalkostnaden för en viss utrustning under hela 
dess livslängd. 

MET Kroppens värmealstring vid en viss aktivitetsgrad.  
1 met = 60 W/m2 hudyta (3 s. 1:3). 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll. Skall enligt lag utföras i de flesta byggnader (3 s. 
2:103). 

SCOP Seasonal Coefficient Of Performance, eller årsvärmefaktor – hur mycket 
värmeenergi som i en värmepump genereras per tillförd elenergi sett över hela året. 

SFP Specific Fan Power – elåtgången för en fläkt i förhållande till hur mycket luft den 
kan flytta. 

SGI Statens Geotekniska Institut. Statlig myndighet som sysslar med geoteknisk 
forskning. 

SGU Sveriges Geologiska Undersökning. Myndighet som tillhandahåller geologisk 
information. 

Sveby Står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett 
utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen i syfte att 
underlätta för aktörer att följa de krav Boverket ställer på energiprestanda (4). 
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1 Inledning 
Åren 1965–1974 byggdes över en miljon nya bostäder i Sverige, inom ramen för vad 

som brukar kallas för Miljonprogrammet. Egentligen hade bostadsbyggandet ökat 

varje år sedan andra världskrigets slut, men just de här åren höjdes takten ytterligare 

och nya konstruktionsformer började användas som gjorde att byggandet kunde ske 

på närmast industriell skala, till exempel med stommar av prefabricerade betong-

element. Flerbostadshus stod för merparten av nybyggandet, och då speciellt lamell-

hus i tre våningar. Idag, mer än 40 år senare, är renoveringsbehoven för dessa hus 

stora. Kostnaderna för att höja standarden till något så när modern nivå har upp-

skattats till 300–500 miljarder kronor (5). 

Energimässigt finns det mycket att vinna på dessa renoveringar. Husen är ofta dåligt 

isolerade och har fortfarande direktverkande el som värmekälla sedan en tid då elen 

var billig och ingen oljekris fanns i sikte. På flera håll i landet har man i olika projekt 

lyckats halvera energianvändningen till exempel genom att tilläggsisolera, byta 

fönster och installera solceller (6). Kanske är dessa renoveringar ett måste om EU:s 

miljömål 20-20-20 skall kunna uppfyllas, som bland annat innefattar sänkning av 

energianvändningen med 20 % samt att 20 % av energin skall komma från förnybara 

källor år 2020 (7). 

I denna rapport presenteras en förstudie utförd på uppdrag av AB Bostaden.  

Ett typiskt miljonprogramshus i Obbola utanför Umeå har undersökts – ett 

flerbostadshus av lamellhustyp i tre våningar byggt 1972 – och möjligheten att 

konvertera detta från direktverkande el till vattenburen bergvärme och solenergi. 

Huset har byggts upp och simulerats i simuleringsprogrammet IDA ICE. 

1.1 Syfte 

Syftet är att förstudien skall ligga till grund för en verklig konvertering, där både 

miljö-, kostnads- och energibesparingar görs samtidigt som de boendes inomhus-

klimat förbättras. 

1.2 Mål 

Målet med förstudien har varit att undersöka om en konvertering är möjlig samt 

dimensionera bergvärmepump, solfångare och solceller utifrån byggnadens värme-, 

varmvatten- och elbehov. Därefter har olika lösningsförslag samt energi- och 

kostnadsbesparingar beräknats och presenteras här. 

1.3 Metod 

Arbetet har genomförts genom litteraturstudier inom berörda områden samt genom 

att ta del av befintliga uppgifter och data som tillhandahållits om huset. Dessutom 

har platsbesök gjorts för att samla ytterligare uppgifter. 

Beräkningar har utförts i Microsoft Excel, och huset har simulerats i IDA ICE. 
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1.4 Avgränsningar 

De installationstekniska aspekterna av en möjlig konvertering berörs här bara ytligt. 

Resonemang förs var utrustningen bäst bör placeras samt hur ny rördragning bör 

förläggas, men någon rördimensionering eller tryckfallsberäkning görs inte. Ej heller 

berörs styr- och reglertekniska frågor. 

Ingen kartläggning av de boendes vanor och levnadsmönster har gjorts. Därför har 

generella brukarindata använts vad gäller antal boende i respektive lägenhet, 

närvarotid, belysnings- och utrustningseffekter med mera. 

De miljömässiga vinsterna har enbart utgått från minskad elanvändning och dess 

påverkan. Exempelvis har energiåtgång och miljöpåverkan vid tillverkning av 

solpaneler inte medräknats. 

Arbetet har utförts med fokus på flerbostadshus. Vissa resonemang och slutsatser kan 

dock anses generella och vara applicerbara även i andra fall. 
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2 Teori 
Här beskrivs översiktligt principerna bakom några av de olika tekniker och begrepp 

som rapporten berör. Dessutom redovisas de ekvationer som ligger till grund för 

utförda beräkningar, även då simuleringsprogrammet IDA ICE utför många av dem. 

2.1 Värmepump 

Principen bakom en värmepump är att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt 

tryck och låg temperatur i en förångare, där förångningsenergin tillförs från exempel-

vis uteluft, berg eller sjö. Därefter höjs den kalla ångans tryck och därmed temperatur 

i en eldriven kompressor, varpå den varma ångan kondenseras till vätska i en 

kondensor där värmen avges till värmesystemet, till exempel ett vattenburet radiator-

system. Den varma vätskan passerar sedan en strypventil där trycket och därmed 

också temperaturen sjunker, och vätskan går åter in i förångaren för att påbörja 

cykeln på nytt, se figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Illustration över komponenter och tillstånd köldmediet antar i  
en typisk värmepump. Källa: Rebecca Wulff, Wikimedia Commons. 

Förhållandet mellan den värme som avges i kondensorn och den effekt kompressorn 

kräver kan ses som värmepumpens verkningsgrad och kallas för värmefaktor eller 

COP-värde. Som ett exempel har värme motsvarande 4 kWh avgetts i kondensorn 

samtidigt som kompressorn har krävt 1 kWh el (och 3 kWh har hämtats i förångaren 

som ”gratisvärme”), vilket resulterar i en värmefaktor på 4 (3 s. 4:75). 

Värmefaktorn beräknas dock vid ganska ideala förhållanden, som vid en viss 

temperatur, och tar dessutom sällan hänsyn till energibehovet för alla komponenter i 

systemet vilket inte ger en rättvis bild av hur effektiv värmepumpen egentligen är. 

Ett mer rättvist mått på värmepumpens effektivitet är årsvärmefaktorn, eller SCOP-

värdet. Årsvärmefaktorn visar värmepumpens effektivitet över hela året, alltså även 

vid lägre temperaturer. Den ligger därför i regel något lägre än värmefaktorn (8). 
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2.2 Bergvärme 

I de översta jord- och berglagren samt grundvattnet är temperaturen jämn och 

ungefär densamma som årsmedeltemperaturen på den aktuella platsen. Detta tack 

vare lagrad värme från solen som tillförs marken under de varmaste månaderna (9).  

I en bergvärmeanläggning nyttjas denna värme genom att i ett eller flera borrade hål, 

vanligen 60–200 meter djupa, sänka ned en u-formad slang innehållandes köld-

bärare som tar upp värme ur grundvatten och berggrund och överför denna till 

värmepumpens förångare. 

Markens och bergets beskaffenhet är avgörande för hur mycket energi som kan 

utvinnas samt hur djupt borrhålet behöver vara. Fast berggrund är att föredra då det 

har bäst värmeledningsförmåga, medan djupa jordlager inte har det. En vanlig upp-

skattning är att det går att utvinna 30–50 W per meter aktivt borrhål. Med aktivt 

borrhål menas det djup som är grundvattenfyllt.   

Kommunen behöver allt som oftast ge sitt tillstånd innan borrning kan påbörjas. 

Dessutom får borrhål inte ligga närmare än 20 meter från varandra på grund av 

risken att hålen skulle kyla ned varandra, något att tänka på vid behov av fler än ett 

borrhål samt eventuellt var grannar har sina borrhål (10). 

2.3 Solenergi 

Den instrålande solenergi som varje år träffar horisontella ytor i Sverige är cirka 

800–1 000 kWh/m2. Energimängden varierar beroende på lokalisering i landet, 

väderlek och årstid. På en mer optimal, södervänd yta vinklad mot solen infaller cirka 

1 000–1 200 kWh/m2 (11 s. 407). 

För att kunna utnyttja denna energikälla till uppvärmning används solfångare – 

antingen för att värma tappvarmvatten, för inomhusvärme eller både och. 

För att omvandla solenergin till elektrisk energi 

används istället solceller. 

Montering av panelerna sker vanligen utan-

påliggande eller diskret integrerat i hustaket, där 

panelerna ersätter befintliga takpannor, plåt eller 

papp – se exempel i figur 2.  Typisk lutning är  

20-60 grader. I vissa fall monteras panelerna 

horisontellt på platta hustak men även vertikalt 

på husvägg eller balkong för att då erhålla 

optimal vinkel vintertid när solen står lågt (12).  

2.3.1 Solfångare 

Två typer av solfångare förekommer vanligtvis – plana och av vakuumrörstyp. 

En plan solfångare, se figur 2 ovan, består enkelt beskrivet av en glastäckt ram-

konstruktion med isolering i botten varpå absorbatorn ligger. Absorbatorn tar upp 

Figur 2. Exempel på integrerad tak-
montering av solpaneler. Källa: Inka 
Energi. 
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värmen från solinstrålningen och överför denna till ett rörsystem med cirkulerande 

luft, eller vätska, som vanligen består av en vatten- och glykolblandning.  

Vakuumrörsolfångare består av ett antal dubbelmantlade glasrör där vakuumet 

mellan glasrören fungerar som isolering. I det inre glasröret ligger absorbator och 

rörsystem.  

Vätskeburna solfångare värmeväxlas vanligtvis i en ackumulatortank för att däri lagra 

värmen över dygnet för användning även när solen inte skiner. Värme från luftburna 

solfångare används bland annat till att värma och avfukta inomhusluft (3 ss. 4:78-

4:80). 

Plana solfångare beräknas årligen ge ett energiuttag på cirka 300–530 kWh/m2 och 

vakuumrörsolfångare cirka 450–800 kWh/m2, vilket gör att verkningsgraderna 

varierar kring 25–50 % respektive 35–65 % (13). 

2.3.2 Solceller 

I solceller används fotovoltaik – omvandlingen av solljus till elektrisk energi. Det går 

enkelt uttryckt ut på att solcellen är uppbyggd av två skikt med olika halvledar-

material och olika laddning, där ett av dem vanligtvis är kisel och är positivt laddat. 

Ett elektriskt fält uppstår mellan de två skikten, och när solcellen belyses med solljus 

ger ljusfotonernas energi upphov till fria elektroner som hamnar i det elektriska 

fältet, varifrån de kan ledas ut till en yttre krets – till exempel en elledning (14 s. 478). 

Den elektriska ström som bildas i solcellen är likström, varför en växelriktare som 

omvandlar likström till växelström ingår i anläggningen (14 s. 479). 

Det årliga energiuttaget är cirka 100–150 kWh/m2 (15) och med en verkningsgrad 

kring 10–15 % (16). 

2.3.3 Hybridsystem 

Ett hybridsystem kan producera både el och värme samtidigt, och består vanligen av 

en solcell med vätske- eller luftkyld baksida som fungerar som en solfångare.  

Solcellers absorptionsförmåga och därigenom även verkningsgrad sjunker med 

ökande temperatur, vilket blir till en klar nackdel med tanke på var och när solceller 

används. Ett hybridsystem kan dock använda värmen till att – precis som en sol-

fångare – producera varmvatten och/eller inomhusvärme, samtidigt som solcellen 

avkyls och erhåller bättre verkningsgrad vid elproduktion. Detta gör hybridsystemen 

mer energieffektiva per ytenhet än vad enskilda solceller och solfångare skulle ha 

varit på samma plats (17).  

2.3.4 Lagring 

Ett generellt problem med solenergi är att energibehovet är som störst när energi-

tillgången är liten. Behovet av el brukar vara som störst tidiga morgnar och på kvällen 

samtidigt som värmebehovet är som störst vintertid, det vill säga när solen skiner 
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som minst eller inte alls. Därför krävs metoder för att lagra energin så att den kan 

nyttjas när behov uppstår. 

För husbehov lagras solvärme allt som oftast i vatten i välisolerade ackumulator-

tankar, eftersom vatten har god värmekapacitet (18).  

Solel lagras vanligtvis i batteribankar, till exempel blybatterier eller på senare tid 

litium-jon-batterier där enskilda moduler kan ha energikapacitet på 7–10 kWh med 

möjlighet att sammankoppla flera moduler (19). En annan variant är att använda 

själva elnätet för en sorts lagring, där överskottsel som produceras i hushållet under 

dagen när solen skiner skickas ut på elnätet för andra att använda. På kvällen, när 

elen sedan behövs i hushållet, kvittas det som producerades under dagen mot elen 

som senare används (20). 

2.3.5 Ekonomiskt stöd 

Vid installation av solfångare och solceller finns i vissa fall ekonomiskt stöd att få. 

Hur stödet ser ut varierar mellan olika länsstyrelser, dit ansökan skickas, men brukar 

gälla för alla typer av aktörer – privatpersoner, företag och offentliga organisationer 

(21). 

Länsstyrelsen Västerbotten beviljar stöd för installationer påbörjade tidigast 1 juli 

2009 och de skall vara slutförda senast 31 december 2016. Stödet omfattar nät-

anslutna solceller eller hybridsystem med solel och solvärme – inte solfångare. Sedan 

1 januari 2015 har stödnivån ändrats för att maximalt ge 30 % till företag och 20 % till 

övriga, där stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. 

Taket för stödet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och de stödberättigade 

kostnaderna får högst uppgå till 37 000 kronor exklusive moms per installerad kWt, 

kilowatt elektrisk toppeffekt (22). 

Från 1 januari 2015 finns även en skattereduktion att få för mikroproducenter av 

förnybar el – till exempel från sol, vind och vatten – där reduktionen uppgår till  

60 öre per kilowattimme, dock högst 18 000 kronor per år, för den överskottsel 

producenten själv inte använder utan istället kan mata ut på elnätet. Reduktionen 

omfattar både privatpersoner och företag, men en förutsättning är alltså att det finns 

ett elöverskott (23). 

Producenter av förnybar el kan även få rätt till elcertifikat, som utges av staten för 

producenten att sälja på marknaden. Producenter och vissa konsumenter av icke-

förnybar el har kvotplikt vilket innebär ett lagkrav om att köpa en viss andel el-

certifikat i förhållande till sin produktion och konsumtion. Det krävs dock att den 

årliga överskottsproduktionen av förnybar el är i storleksordningen megawattimmar 

för att få rätt till elcertifikat (24). 

Privatpersoner kan ansöka om ROT-avdrag vid installation av solfångare och sol-

celler. Det gäller då själva arbetskostnaden, som numera kan beräknas schablon-

mässigt som 30 % av totalkostnaden. ROT-avdrag går dock inte att kombinera med 

statligt stöd för solceller, som nämndes ovan (25). 
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2.4 Bergvärme i kombination med solenergi 

Teoretiskt uppenbarar sig en rad fördelar vid användandet av bergvärmepump i 

kombination med solfångare.  

Uppvärmningsbehovet varierar kraftigt över året. Under sommarmånaderna är 

behovet lågt, medan varmvattenbehovet i regel ligger relativt jämnt. 

Om solfångare kan dimensioneras för att värma tappvarmvatten och eventuellt det 

lilla behov av inomhusvärme som finns under sommaren, behöver bergvärme-

pumpen knappt användas under sommarmånaderna.  

Bergvärmepumpen går vanligtvis relativt jämnt resten av året, men utsätts under 

sommaren för många och korta driftperioder för att värma tappvarmvatten, vilket 

sliter på pumpen. Om solvärme istället kan användas för att värma vattnet, ökar 

pumpens livslängd.  

Solvärmeslingans pump kräver i regel mindre effekt än bergvärmepumpen, vilket 

betyder en elbesparing.  

Dessutom utnyttjas inte borrhålet under denna tid om solfångare täcker upp-

värmningsbehovet, vilket gör att borrhålet kan återladdas under ett par månader 

vilket ger bättre förutsättningar till energiuttag resten av året (26). 

2.5 Miljöpåverkan 

I princip all energianvändning har en viss miljöpåverkan – antingen i form av utsläpp 

av växthusgaser eller att det krävs stora resurser för att generera energin som 

används. Avgörande faktorer är till exempel vilka bränslen och tekniker som används 

vid generering av energin. 

I detta kapitel presenteras metoder som hjälper till att jämföra olika energimängders 

och energislags miljöpåverkan, så att till exempel en kilowattimme från ett kraft-

värmeverk blir jämförbar med en kilowattimme från ett annat kraftvärmeverk, ur ett 

miljöperspektiv. 

2.5.1 Emissionsfaktor 

Vid förbränning av bränslen – till exempel vid produktion av fjärrvärme och el – 

släpps en mängd olika växthusgaser förutom koldioxid (CO2) ut, däribland metan 

(CH4) och lustgas (N2O). Dessa gaser har olika stor klimatpåverkan, och för att kunna 

jämföra dem med varandra räknas de om till en gemensam enhet kallad koldioxid-

ekvivalenter som beskriver gasens påverkan i förhållande till koldioxid. Exempelvis 

är metan en 21 gånger starkare växthusgas än koldioxid, medan lustgas är 310 gånger 

starkare (27).  

Vid elproduktion kan till exempel ett kraftvärmeverk ha släppt ut 100 gram 

koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme (100 g CO2-ekv/kWh), och i 

dessa CO2-ekvivalenter ingår då även andra växthusgaser. 
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Tabell 1 visar ett exempel på utsläpp och omräkning till CO2-ekvivalenter vid 

förbränning av pellets (28). 

Tabell 1. Utsläpp av olika växthusgaser vid förbränning av pellets. Tabellen visar utsläppt  
mängd i gram, omräknad mängd till g CO2-ekv/kWh samt totalsumma. 

Växthusgas Utsläppt mängd [g] g CO2-ekv/kWh 

Koldioxid (CO2) 0  0 

Metan (CH4) 0,0095 0,1995 

Lustgas (N2O) 0,018 5,58 

  Summa ≈ 6  

 

För att utöka exemplet med pellets, tas även hänsyn till klimatpåverkan vid 

produktion och distribution av bränslet ifråga, som för pellets är 13 g CO2-ekv/kWh. 

Det ger att total klimatpåverkan för pellets är 19 g CO2-ekv/kWh, trots att inga 

utsläpp av koldioxid sker (28). 

2.5.2 Primärenergifaktor 

Primärenergi är den energi som finns i olika naturresurser och bränslen som inte har 

omvandlats av människan – exempelvis sol, vind, råolja, träd med mera. När dessa 

bränslen sedan skall omvandlas för att producera energi, går det åt energi och det 

sker förluster på vägen. Trädet i skogen skall exempelvis fällas, kvistas, barkas och 

kapas upp i mer lätthanterliga bitar för att sedan transporteras hem från skogen 

innan det går att elda i pannan (29).  

Primärenergifaktorn visar hur mycket primärenergi som går åt för att producera en 

energienhet, till exempel 1 MWh fjärrvärme eller el, med en viss teknik eller ett 

speciellt bränsle. 

Exempelvis har stenkol primärenergifaktorn 1,15 – det går med andra ord åt  

115 MWh primärenergi för att producera 100 MWh energi. I vissa fall är faktorn 

mindre än 1 eller nära 0, till exempel där spillvärme från en industri eller eldning av 

sopor och avfall används för att producera fjärrvärme (27).  

2.6 IDA ICE 

IDA ICE är ett kraftfullt energisimuleringsprogram för beräkning av en byggnads 

effekt- och energianvändning och behov. I programmet kan byggnadsmodeller 

byggas upp direkt eller importeras från digitaliserade ritningar och hanteras i både 

2D- och 3D-vy. Konstruktionsdata och termodynamiska egenskaper för alla 

byggnadsdelar kan anges, liksom byggnadens alla energisystem som ventilation och 

uppvärmning. Byggnaden kan indelas i zoner för att i detalj specificera hur just den 

zonen ser ut och används med avseende på beläggning, belysning och elektrisk 

utrustning. Dessutom kan lokala väderdata användas för att mer korrekt beräkna hur 

byggnaden beter sig vid den temperatur, solinstrålning och vind som faktiskt råder på 

platsen (30). 
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2.7 U-värden 

U-värden, eller värmegenomgångstal, anger hur mycket värme som per kvadratmeter 

passerar genom ett byggnadselement vid en grads temperaturskillnad mellan ute och 

inne. Beräkningarna har utförts med nedanstående ekvationer (11 ss. 332-334). 

Värmegenomgångstalet genom parallella skikt ges av   

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖
+ 𝑅𝑠𝑒

, 
[1] 

 

där 𝑈 är värmegenomgångstalet genom skikt i [W/(m2·K)], 𝑅𝑠𝑖  och 𝑅𝑠𝑒 är 

värmemotstånd för insidan respektive utsidan av väggen och inkluderar både 

konvektion och strålning [(m2·K)/W], 𝛿 är tjockleken på skikt i [m] och 𝜆 är 

värmeledningstal för skikt i [W/(m·K)]. 

λ-värdesmetoden för icke-homogena skikt (t ex reglat isoleringsskikt) ges av 

𝜆𝐴+𝐵 = 𝑝𝐴 ∙ 𝜆𝐴 + 𝑝𝐵 ∙ 𝜆𝐵, [2] 
 

där 𝑝𝐴 är andelen av material A i skikt A+B och 𝜆𝐴 är värmeledningstalet för material 

A i skikt A+B.  

En annan metod för bestämning av U-värden i icke-homogena skikt är den så kallade 

U-värdesmetoden som dock inte redovisas här. 

2.8 LCC 

Livscykelkostnaden, LCC, beräknar totalkostnaden för en viss utrustning under hela 

dess livslängd (11 ss. 508-515), och ges av  

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁, [3] 
 

där 𝐺 är grundinvesteringen [kr], 𝐾𝑁 är nuvärdet av alla kostnader under livslängden 

[kr], 𝐼𝑁 är nuvärdet av eventuella intäkter under livslängden [kr] och 𝑅𝑁 är nuvärdet 

av anläggningens eventuella restvärde [kr]. 

Årliga kostnader multipliceras med nusummefaktorn som ges av 

𝑓𝑁𝑆 =
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 [4] 

 

Enstaka kostnader multipliceras med nuvärdefaktorn som ges av 

𝑓𝑁𝑉 = (1 + 𝑟)−𝑛 [5] 
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Årliga energikostnader med hänsyn till årlig energiprisökning multipliceras med 

𝑓𝑁𝐸 =
1 − (

1 + 𝑞
1 + 𝑟

)
𝑛

(
1 + 𝑟
1 + 𝑞

) − 1
, [6] 

 

där 𝑟 är real kalkylränta eller realränta [%/100], 𝑞 är real årlig energiprisökning 

[%/100] och 𝑛 är investeringens ekonomiska livslängd [år] (31). 

2.9 Byggnaders tidskonstant 

För att bestämma en byggnads dimensionerande uppvärmningsbehov – till exempel 

vid val av värmepump – måste samma byggnads förmåga, eller oförmåga, att snabbt 

reagera på en sänkning av utomhustemperaturen bestämmas. Denna snabbhet kallas 

för byggnadens tidskonstant, och är kvoten av byggnadens värmekapacitet och 

specifika effektförlust. Värmekapaciteten bestäms av de ingående byggnads-

materialens massa och förmåga att lagra värme. Effektförlusten bestäms av värme-

förluster genom klimatskal och ventilation.  

En hög tidskonstant tyder på att huskroppen lagrar värme länge efter det att utom-

hustemperaturen sjunker, vilket betyder lägre energikostnader. Byggnaden ses då 

som tung. Jämför en stor betongbyggnad med en mindre byggnad i lätt trä-

konstruktion. 

Tidskonstanten anger hur lång tid det tar för innetemperaturen att sjunka till 63 % av 

utomhustemperaturen när skillnaden mellan inne- och utomhustemperaturen är 1°C 

och ges av 

𝜏 =
Σ𝑐 ∙ 𝑚

Σ𝑈 ∙ 𝐴 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡

∙
1

3600
, [7] 

 

där 𝜏 är tidskonstanten [h], Σ𝑐 ∙ 𝑚 är summan av omslutande byggnadsdelars värme-

kapacitet [J/°C], Σ𝑈 ∙ 𝐴 är summan av transmissionsförlusterna genom klimatskalet 

inklusive köldbryggor [W/°C] och där 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 är frivilliga och ofrivilliga ventilations-

förluster [W/°C]. 

Endast byggnadsmassa innanför klimatskalets isoleringsskikt tas med i 

beräkningarna, och då högst 100 mm mätt från insidan av väggen (32). 

2.10 Normalårskorrigering 

För att jämföra energianvändning mellan olika år, till exempel efter en energi-

besparingsåtgärd, bör en normalårskorrigering göras – jämförelsen kan annars bli 

missvisande då år är olika kalla och varma. Därför korrigeras den temperatur-

beroende energianvändningen, det vill säga uppvärmningsbehovet exklusive upp-

värmning av varmvatten. Med normalår avses i regel medelvärdet för perioden 1961–

1990 (33). 



11 
 

Normalårskorrigering kan utföras bland annat med hjälp av graddagar, där 

skillnaden mellan dygnets medeltemperatur och den inomhustemperatur husets 

värmesystem måste klara av att värma till ger antalet graddagar. Denna inomhus-

temperatur brukar under vintermånaderna vara 17°C, för att under vår och sommar 

vara ett par grader lägre i och med att solinstrålningen är högre. Upp till normal 

inomhustemperatur, 20–21°C, antas solinstrålning samt värmeavgivning från 

boende, belysning och apparatur bidra. 

Normalårskorrigering med hjälp av graddagar ges av ekvationen 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 ∙
𝐺𝑑,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝑑,𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟
, [8] 

 

där 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑘𝑜𝑟𝑟 är det normalårskorrigerade uppvärmningsbehovet [kWh], 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 är det 

okorrigerade uppvärmningsbehovet [kWh], 𝐺𝑑,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 är antalet graddagar ett 

normalår och 𝐺𝑑,𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 är antalet graddagar det aktuella året (34).  
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3 Referenshuset 
I detta avsnitt beskrivs all känd data om huset, dess konstruktion, de boende och 

deras resursanvändning samt hur dessa uppgifter togs fram för att kunna användas 

som indata vid modellkonstruktion och simulering i IDA ICE. Figur 3 nedan visar 

referenshusets södra fasad. 

 
Figur 3. Referenshusets södra fasad. 

Huset byggdes 1972 och är av lamellhustyp. Det ingår, vilket kan ses i figur 4 nedan, 

 
Figur 4. Situationsplan över de tre husen som ingår inom fastigheten  
Uppfarten 1. Referenshuset är märkt A2. 

som ett av tre flerbostadshus inom fastigheten Uppfarten 1 som ligger i Obbola öster 

om Umeå. De tre husen är av i princip identisk konstruktion med den skillnaden att 

det hus som behandlas i denna rapport, och utgör referenshus, har en utgrävd källar-

del i österläge som huserar områdets tvättstuga. Huset är uppställt i öst-västlig 

riktning. 
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3.1 Konstruktion 

Huset är tidstypiskt konstruerat som ett lamellhus i tre plan med totalt 18 lägenheter, 

där varje våningsplan rymmer två tvårumslägenheter, två trerumslägenheter, en fyra-

rumslägenhet samt en enrumslägenhet. I källaren huserar områdets tvättstuga. Total 

uppvärmd golvyta uppgår till 1 700 m2 Atemp.  

Typiskt för tiden är också den enkla konstruktionen med trapphus utan hiss, här tre 

till antalet. När hisskrav även för trevåningshus infördes mot slutet av 1970-talet, 

upphörde i princip produktionen av hustypen (35).  

Stommen och de tvärgående bärande mellanväggarna är av platsgjuten betong 

medan den icke-bärande fasaden är klädd med ½-stens fasadtegel. På södra fasaden 

sitter balkonger som utvändigt är klädda i korrugerad plåt. Hustaket är ett pappklätt 

sadeltak. 

3.2 Energisystem 

Ventilationssystemet utgörs av ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning och 

med en luftvärmningseffekt på 15 kW. Ingen kylning av inomhusluften förekommer. 

Uppvärmning sker, förutom med ventilationsluft, via direktverkande el med 

radiatorer i varje lägenhet. 

Varmvattnet värms via elpatron på 4 x 12 kW i en varmvattenberedare med 4 m3 

tankvolym placerad i fläktrummet högst upp i byggnaden.  

3.3 Indata 

Arbetet med datainsamling inleddes med att gå igenom det material AB Bostaden 

hade tillgängligt om byggnaden, vilket bestod av ett antal A-ritningar över plan-

lösning, fasader och situationsplan – se bilaga A. Dessa var handritade i början av 

1970-talet och på senare tid inskannade och digitaliserade, vilket ledde till att skalor 

och mått inte stämde. I situationsplanen fanns dock kända mått såsom längd och 

bredd på huskroppen utmärkta, vilka kunde användas för att göra nya skalor och på 

så sätt ta ut mått som stämde. Se dessa i bilaga B. 

Konstruktionsritningar fanns inte tillgängliga – ej heller hos Umeå kommuns 

Bygglovsarkiv. Däremot fanns där kopior av den tekniska beskrivning som upp-

rättades vid anmälan om bygglov för fastigheten, se bilaga C, och denna innehöll 

detaljerade konstruktionsbeskrivningar. Med detta som underlag kunde de olika 

byggnadsdelarnas U-värden beräknas med hjälp av ekvationerna 1 och 2. U-värdena 

presenteras sammanfattade i tabell 2.  

För fullständiga beräkningar och information om varje skikt, se bilaga D, där 

information om de ingående materialens densitet och specifika värmekapacitet även 

finns samlade. 
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Tabell 2. De olika byggnadsdelarna tillsammans med dess beräknade  
U-värde i W/(m2·K). 

Byggnadsdel U-värde [W/(m2·K)] 

Tak 1,792 

Yttervägg, långsida 0,236 

Yttervägg, kortsida 0,268 

Innervägg 0,391 

Innervägg, bärande 2,597 

Mellanbjälklag 1,169 

Vindsbjälklag 0,054 

Bottenbjälklag 0,355 

Fönster 2,0 

 

Eftersom ingen kartläggning av de boende och deras levnadsvanor har utförts, har 

generella brukarindata från olika källor använts. Främst har rekommendationer från 

Sveby använts vad gäller internlaster från de boende, belysning och elektronisk 

utrusning. 

Till att börja med ses antalet boende per lägenhet samt totalt i huset i tabell 3 (36). 

Tabell 3. Antal boende som bor i varje lägenhetstyp samt totalt i huset. 

Lägenhetstyp Antal boende  

1:a 1,42 

2:a 1,63 

3:a 2,18 

4:a 2,79 

Totalt antal boende i huset  35,5 

 

I tabell 4 listas de värden som har använts gällande energianvändning för belysning 

samt övrig hushållsel, alla värden per lägenhet och år (36).  

Tabell 4. Indata över årlig energianvändning för belysning  
samt övrig hushållsel, i kWh per lägenhet och år. 

Energianvändning [kWh/lägenhet, år] 

Belysning 630 

Övrig hushållsel 2 160 

 

Vad gäller ventilationssystem fanns inga flöden eller tryckfall uppmätta. Det senaste 

OVK-protokollet uppfördes 2007 och innehåller inga sådana uppgifter. Ventilationen 

skall ombesiktas 2017. 

Istället har genomsnittligt luftflöde per m2 Atemp för flerbostadshus byggda 1961–1975 

använts (11 s. 581).  
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Eftersom det är ett gammalt ventilationssystem har en värmeåtervinnings-

verkningsgrad på 50 % antagits. Fläktarnas SFP-värde har på samma grund antagits 

vara sämre än vad FTX-aggregat bör ligga på för att anses eleffektiva, enligt 

Boverkets rekommendationer (1). All ventilationsdata presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Ventilationsdata. Tabellen visar använt luftflöde,  
fläktarnas SFP-värde samt värmeåtervinningsverkningsgrad. 

Ventilationsdata  

Luftflöde 0,39 l/(m2·s) 

SFP 2,5 kW/(m3/s) 

Verkningsgrad 50 % 

 

AB Bostaden tillhandahöll statistik över husets kallvattenanvändning 2012–2014, där 

snittet över de tre åren låg på 4 325 m3/år. En tumregel är att cirka 40 % av kall-

vattnet värms till varmvatten (37), vilket här ger 1 730 m3/år eller cirka 49 m3 per 

person och år. Vattenanvändningen sammanfattas i tabell 6. 

Tabell 6. Vattenanvändning i m3/år fördelat på kall-  
och varmvatten. 

Vattenanvändning [m3/år] 

Kallvatten 4 325 

Varmvatten 1 730 

 

För att beräkna den miljöpåverkan som husets energianvändning bidrar med, har 

antagandet gjorts att den elektricitet huset använder kommer från Umeå Energis 

kraftvärmeverk Dåva 1 och 2 (38) där elektriciteten genereras vid förbränning av 

sopor och biobränslen, vilket har resulterat i de faktorer som ses i tabell 7 (27). 

Tabell 7. Miljöpåverkande faktorer husets energianvändning bidrar med.  
Tabellen visar emissionsfaktor i kg CO2-ekvivalent per kWh, samt primär- 
energifaktor. 

Miljöpåverkan 

Emissionsfaktor 0,2 kg CO2-ekvivalent/kWh 

Primärenergifaktor 0,04 

 

I jämförelsesyfte tillhandahölls även husets totala energianvändning de senaste tre 

åren, som i snitt har legat på cirka 272 000 kWh eller cirka 160 kWh/m2. I dessa 

siffror är uppvärmning, varmvatten, hushålls- och fastighetsel inbakade. Siffrorna är 

normalårskorrigerade. 
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Övriga åtgärder och parametrar i IDA ICE: 

 Inomhusluft och varmvatten sattes att värmas av direktverkande el, med 

värmefaktorn 1. 

 Lokala klimat- och väderdata för Umeå användes vilket resulterar i lokala 

temperaturvariationer och väderförhållanden såsom anliggande vind mot 

fasaden, fukthalt, diffus och direkt solinstrålning med mera (39). 

 Tilluftens temperatur sattes att bero av utomhustemperaturen. 

 Köldbryggor och ofrivillig ventilation sattes till motsvarande ”halvdåliga”. 

 Husmodellen orienterades i det väderstreck huset faktiskt står i. 

 Skuggande balkongtak, kringliggande byggnader och träd lades till i modellen, då 

dessa påverkar solinstrålningen. 

 70 % av den genererade värmen från boende, belysning och apparatur antogs 

komma byggnaden till godo (36). 

 Börvärdet för inomhustemperatur sattes till 21°C (36). 

 Normal klädsel (0,85±0,25 CLO) och aktivitetsnivå (1,0 MET) antogs för de 

boende. 

 Närvarotid 14 timmar per dygn och person (36). 

 Huset zonindelades efter lägenhetstyp för att kunna anpassa antalet boende och 

internlaster. 

 

3.4 Simulering av referenshuset 

En digital modell byggdes upp i IDA ICE – se figur 5 nedan – med yttre klimatskal 

enligt tabell 2 samt övriga indata enligt kapitel 3.3 Indata.  

 
Figur 5. Husmodellen i IDA ICE, södra fasaden. I österläge syns källarplanet med  
ingång till tvättstugan. 

Huset simulerades sedan med avseende på årlig energianvändning. Den temperatur-

beroende energianvändningen normalårskorrigerades enligt ekvation 8 och 

presenteras i tabell 8, där posten Uppvärmning även inkluderar uppvärmning av 

varmvatten. 
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I simuleringen beräknades också den miljöpåverkan husets årliga energianvändning 

enligt ovan har, med avseende på utsläpp av koldioxidekvivalenter och användning av 

primärenergi (PE) enligt de faktorer som presenterades i kapitel 3.3 Indata. 

Resultaten ses i tabell 9. 

Tabell 8. Simuleringsresultat för referenshuset. 
Tabellen visar årliga energibehovet totalt och för en-
skilda poster så som fastighets- och hushållsel samt 
uppvärmning i kWh och kWh/m2. 
  

Tabell 9. Tabellen visar årligt utsläpp 
av koldioxidekvivalenter i kg samt 
användning av primärenergi (PE) i kWh. 
 

 kWh kWh/m2  kg CO2-ekv kWh PE 

Fastighetsel 42 339 24,9  8 468 1 694 

Hushållsel 28 593 16,9  5 719 1 144 

Uppvärmning 210 248 123,6  42 049 8 410 

Totalt 281 180 165,4  56 236 11 248 
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4 Konverterat hus 
I detta kapitel diskuteras fastighetens och husets förutsättningar för en konvertering 

från direktverkande el till bergvärme och solenergi. Dessutom presenteras de 

dimensioneringar av bergvärmepump och solpaneler som har gjorts, samt 

simuleringsresultat och kostnadsanalyser av en tänkt konvertering. 

4.1 Förutsättningar 

En förutsättning för att kunna 

nyttja bergvärme är att inga 

andra borrhål ligger allt för nära 

platsen där borrning skall ske. 

För att undersöka om så var fallet 

för aktuell plats konsulterades 

SGU:s brunnsarkiv, där brunnar 

och borrhål enligt lag måste 

registreras av borraren tillsam-

mans med information om borr-

djup med mera (40). Det visade 

sig, se figur 6 intill, att inga 

brunnar är borrade i det 

omedelbara närområdet.  

Jordmån och bergart är även de 

av vikt. Enligt SGU:s kartor över 

jordarter, se figur 7 nedan, består 

jordlagret i området av morän 

samtidigt som berggrunden 

utgörs av bland annat skiffer och 

kvarts, vilka har förhållandevis 

god värmeledningsförmåga (41). 

Enligt SGU:s information över 

närliggande borrhål, hundratalet 

meter längre bort, är djup till 

berg i området cirka fyra till sex 

meter. Vid ett besök på 

fastigheten observerades dock 

berg i dagen på många ställen 

kring husen vilket indikerar att 

det bör vara närmare till berg-

grund där – något som är en 

fördel då berg har högre värme-

ledningsförmåga än jord (41). 

 

Figur 6. Bild från SGU:s brunnsarkiv visar att inga 
brunnar, utmärkta med grön fyrkant, finns i området 
kring fastigheten, inringad i röd cirkel. Källa: SGU. 

Figur 7. Bild från SGU:s kartor över områdets jordmån 
och berggrund. Fastigheten inringad i röd cirkel. Källa: 
SGU. 
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Även fast denna förstudie behandlar endast ett hus inom fastigheten är tanken att 

alla tre hus skall konverteras. I och med att det bör vara 20 meter mellan borrhålen 

och att de i regel bör placeras minst fyra meter från husväggen för att få plats med 

borriggen (10), har det varit enklast att undersöka möjligt antal borrhål och möjliga 

platser att borra på även för övriga två hus på samma gång. Figur 8 visar antal 

borrhål som rimligen får plats inom fastighetsgränsen. 

 

 
Figur 8. Möjlig placering av borrhål, markerade med rött. Referenshuset  
är märkt A2. 

Som figur 8 visar bör 13 borrhål kunna placeras inom fastigheten. I och med referens-

husets högre energibehov på grund av tvättstuga, bör det nyttja fler borrhål än 

vardera två övriga hus. 

Vad gäller placering av bergvärmepumpar, ackumulatortankar, styr- och reglerteknik 

samt övrig utrustning för både bergvärme och solpaneler, bör detta kunna förläggas 

till de fläktrum som är centralt placerade längst upp i varje hus. Fläktrummens golv-

yta är cirka 34 m2 varav ventilationssystemet upptar cirka 8 m2. Takhöjden är som 

högst cirka två meter och förmodligen måste taken höjas i och med att viss utrustning 

kräver en reshöjd på cirka två meter. Dessutom måste takluckorna upp till fläkt-

rummen byggas större för att kunna få upp utrustningen. Alternativt lyfts gammal 

utrustning ut och ny lyfts in, uppifrån, vid det att taket byggs om. 

Slangar från borrhålen bör kunna fästas utvändigt på fasaden och plåtinkläs upp till 

fläktrummen. Detta skulle dessutom ske på baksidan av husen vilket minskar det 

estetiska ingreppet. 

Befintliga stammar för kall- och varmvatten från de gamla varmvattenberedarna i 

fläktrummen ned till kök och badrum i varje lägenhet samt till tvättstugan bör kunna 

återanvändas.  
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Dragning av ny vattenburen värme från fläktrummet kräver vissa ingrepp. Rör-

dragning skulle kunna göras på vindsbjälklaget horisontellt ut till varje trapphus, 

längs befintliga vattenledningar. I något av trapphusens inre hörn dras vertikala 

stammar ned till varje våningsplan och även ned till tvättstugan i källaren. Från de 

vertikala stammarna dras i takvinkeln rör genom väggen in till varje lägenhet och 

vidare ut till fasaderna och sedan ned till varje vattenradiator placerad under 

fönstren. De vertikala stammarna i trapphusen samt rören dragna i takvinkeln kan 

kläs in i gipsskivor på reglar och målas, alternativt kläs in i en färdigmålad plåt-

kassett. De vertikala rören ned till varje vattenradiator kan behållas synliga och 

vitlackeras.  

Vad gäller tillgänglig takyta för solpaneler finns på huset cirka 267 m2 södervänd 

takyta med 20° lutning. 

4.2 Dimensionering av bergvärme 

Husets tidskonstant har enligt ekvation 7 beräknats till två dygn, se beräkningar i 

bilaga E, vilket i Umeå ger DVUT på -23,2°C (32). Enligt IDA ICE var uppvärmnings-

behovet vid DVUT cirka 48 kW. Detta samt ett konstant varmvattenbehov på cirka  

11 kW har gett ett totalbehov på 59 kW. 

En bergvärmepump bör dimensioneras till drygt 60 % av byggnadens maximala 

uppvärmningsbehov – den täcker då närmare 90 % av energibehovet för upp-

värmning och varmvatten. Resterande behov täcks av spetsvärme, vanligen elpatron 

(3 s. 4:75). Det betyder i det här fallet att bergvärmepumpen måste kunna leverera  

35 kW till värmesystemet. Elpatronen skulle då behöva ha 24 kW effekt för att täcka 

återstående behov när det är som allra kallast. 

Enligt SGU:s brunnskartor är de senast borrade hålen i området mellan 200 och 240 

meter djupa, varför ett aktivt borrhålsdjup på 190 meter här har antagits. I kapitel 2.2 

Bergvärme nämndes en uppskattning om att det går att utvinna 30–50 W per meter 

aktivt borrhål. Det skulle innebära ett möjligt effektuttag på 5,7–9,5 kW per borrhål.  

Bergvärmepumpens årsvärmefaktor har antagits till 4,3 genom att ta ett medelvärde 

från testade bergvärmepumpar som finns ute på marknaden (42). Om bergvärme-

pumpen skall kunna leverera 35 kW krävs således att 27 kW tas upp i förångaren, det 

vill säga från borrhålen. Ett sådant effektbehov skulle kräva 3–5 borrhål beroende på 

möjligt effektuttag. 

I kapitel 4.1 Förutsättningar behandlades möjligt antal borrhål inom fastigheten. 

Utifrån det har det antagits att referenshuset kan använda fem av dessa, något fler än 

övriga två hus, på grund av högre energibehov. Bergvärmepumpen skulle då, 

beroende på möjligt effektuttag, kunna ta upp 28–47 kW ur borrhålen och leverera 

34–58 kW till värmesystemet. Vid det lägre effektuttaget skulle elpatronen behöva 

täcka 25 kW när det är som allra kallast. Dimensionering av bergvärme till huset 

sammanfattas i tabell 10. 



21 
 

Tabell 10. Sammanfattad dimensionering av bergvärme. 
Tabellen visar husets effektbehov, antalet borrhål som  
behövs samt möjligt effektuttag ur dessa. 

Dimensionering av bergvärme 

Effektbehov (vid 60 %) 35 kW 

Antal borrhål 5 st. 

Möjligt effektuttag 34–58 kW 

 

4.3 Dimensionering av solpaneler 

Solfångarna har dimensionerats för att kunna värma så stor del av husets varm-

vattenbehov som möjligt, för att på så sätt kunna avlasta bergvärmepumpen under de 

varma månaderna enligt resonemanget i kapitel 2.4 Bergvärme i kombination med 

solenergi. 

En tumregel säger att det behövs 5 m2 solfångare och 200 liter ackumulatortank-

volym per lägenhet under förutsättning att energibehovet för tappvarmvatten är 40 

kWh/m2 Atemp och år och att solfångarna producerar 400 kWh/m2 och år (26). 

Testade paneler har visat att produktionen är rimlig att anta (43). Det skulle med 

husets 18 lägenheter översättas till 90 m2 solfångare och 3 600 liter 

ackumulatortankvolym. 

Huset har dock, till stor del beroende på tvättstugan, ett energibehov för varmvatten 

på 55 kWh/m2 Atemp och år vilket linjärt översatt till husets 18 lägenheter skulle 

betyda närmare 120 m2 solfångare och 5 000 liter ackumulatortankvolym.  

Kvarvarande takyta i söderläge, cirka 140 m2, kan användas till solceller. Erfarenhet 

från andra installerade solceller i Umeå visar på ett normalårskorrigerat energiuttag 

på 130 kWh/m2 och år vid 20° taklutning (44), vilket gör att det skulle gå att komma 

upp i 18 200 kWh per år. Det motsvarar en installerad toppeffekt på cirka 19,5 kWt 

vid en förväntad årsproduktion på 950 kWh per kWt (15). Dimensionering av sol-

paneler sammanfattas i tabell 11. 

Tabell 11. Sammanfattad dimensionering av solpaneler. Tabellen visar möjligt  
årligt energiuttag i kWh/m2 samt totalt per år i kWh. 

Dimensionering av solpaneler kWh/m2,år kWh/år 

Solfångare 400 48 000  

Solceller 130  18 200  

 

4.4 Simulering av konverterat hus 

Här presenteras tre simuleringsfall som har gjorts av det konverterade huset. 

Premisserna för simuleringarna beskrivs under respektive rubrik. I övrigt har samma 

indata som i kapitel 3.3 Indata använts. Med solenergi menas hädanefter en 

kombination av solvärme och solel, det vill säga solfångare och solceller. 
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4.4.1 Fall 1 – Bergvärme 

IDA ICE-modellen från kapitel 3.4 Simulering av referenshuset modifierades så att 

elradiatorerna byttes mot vattenradiatorer. Som exempel antogs en bergvärmepump 

på 40 kW med värmefaktor 4,3 (45), någon årsvärmefaktor var inte specificerad. 

Dessutom valdes spetsvärme via elpatron på 26 kW för att täcka energibehovet de 

allra kallaste dagarna (46). Fem borrhål, vardera med 190 meter aktivt borrhålsdjup, 

lades till. 

Huset simulerades med avseende på årlig energianvändning. Den temperatur-

beroende energianvändningen normalårskorrigerades enligt ekvation 8 och 

presenteras i tabell 12, där posten Övrigt bland annat omfattar drift av bergvärme-

pump. 

I simuleringen beräknades också den miljöpåverkan husets årliga energianvändning 

enligt ovan har, med avseende på utsläpp av koldioxidekvivalenter och användning av 

primärenergi (PE) enligt de faktorer som presenterades i kapitel 3.3 Indata. 

Resultaten ses i tabell 13. 

Tabell 12. Simuleringsresultat för fall 1. Tabellen 
visar årliga energibehovet totalt och för enskilda 
poster så som fastighets- och hushållsel samt upp-
värmning i kWh och kWh/m2. 
  

Tabell 13. Tabellen visar årligt utsläpp 
av koldioxidekvivalenter i kg samt 
användning av primärenergi (PE) i kWh. 
 

 kWh kWh/m2  kg CO2-ekv kWh PE 

Fastighetsel 42 653 25,2  8 530 1 706 

Hushållsel 28 592 16,9  5 718 1 144 

Spetsvärme 12 832 7,6  2 566 513 

Övrigt 54 707 32,4  10 941 2 188 

Totalt 138 784 82,1  27 755 5 551 

 

4.4.2 Fall 2 – Bergvärme och solenergi 

I detta fall utökades modellen – utöver bergvärme enligt ovan – med 45 solfångare på 

totalt 120 m2 (47) samt 85 solceller på sammanlagt 140 m2 (48), i enlighet med 

resonemanget i kapitel 4.3 Dimensionering av solpaneler. De placerades alla i 

söderläge och med 20° lutning. Ackumulatortankens volym sattes till 5 m3. 

Huset simulerades med avseende på årlig energianvändning. Den temperatur-

beroende energianvändningen normalårskorrigerades enligt ekvation 8 och 

presenteras i tabell 14, där posten Övrigt bland annat omfattar drift av bergvärme-

pump. 

I simuleringen beräknades också den miljöpåverkan husets årliga energianvändning 

enligt ovan har, med avseende på utsläpp av koldioxidekvivalenter och användning av 

primärenergi (PE) enligt de faktorer som presenterades i kapitel 3.3 Indata. 

Resultaten ses i tabell 15. 
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Tabell 14. Simuleringsresultat för fall 2. Tabellen 
visar årliga energibehovet totalt och för enskilda 
poster så som fastighets- och hushållsel samt 
uppvärmning i kWh och kWh/m2. 
  

Tabell 15. Tabellen visar årligt utsläpp 
av koldioxidekvivalenter i kg samt 
användning av primärenergi (PE) i kWh. 
 

 kWh kWh/m2  kg CO2-ekv kWh PE 

Fastighetsel 42 618 25,2  8 524 1 705 

Hushållsel 28 591 16,9  5 718 1 144 

Spetsvärme 12 754 7,5  2 550 510 

Övrigt 54 370 32,1  10 874 2 175 

Solel -18 527 -11,0  -12 969 -37 054 

Totalt 119 806 70,7  14 697 -31 520 

 

4.4.3 Fall 3 – Bergvärme och solceller 

I detta fall undersöktes ett scenario utan solvärme, det vill säga samma premisser 

som i fall 2 men utan solfångare. 

Huset simulerades med avseende på årlig energianvändning. Den temperatur-

beroende energianvändningen normalårskorrigerades enligt ekvation 8 och 

presenteras i tabell 16, där posten Övrigt bland annat omfattar drift av bergvärme-

pump. 

I simuleringen beräknades också den miljöpåverkan husets årliga energianvändning 

enligt ovan har, med avseende på utsläpp av koldioxidekvivalenter och användning av 

primärenergi (PE) enligt de faktorer som presenterades i kapitel 3.3 Indata. 

Resultaten ses i tabell 17. 

Tabell 16. Simuleringsresultat för fall 3. Tabellen 
visar årliga energibehovet totalt och för enskilda 
poster så som fastighets- och hushållsel samt 
uppvärmning i kWh och kWh/m2. 
  

Tabell 17. Tabellen visar årligt utsläpp 
av koldioxidekvivalenter i kg samt 
användning av primärenergi (PE) i kWh. 
 

 kWh kWh/m2  kg CO2-ekv kWh PE 

Fastighetsel 42 659 25,2  8 532 1 706 

Hushållsel 28 590 16,9  5 718 1 144 

Spetsvärme 12 758 7,6  2 552 510 

Övrigt 54 389 32,2  10 878 2 176 

Solel -18 526 -11,0  -12 968 -37 053 

Totalt 119 870 70,9  14 712 -31 517 
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4.5 Resultatjämförelser 

Tabell 18 visar sänkningen av total årlig energianvändning vid de tre simulerings-

fallen av det konverterade huset jämfört med referenshuset.  

Tabell 18. Sänkning av total årlig energianvändning vid de tre simuleringsfallen av det 
konverterade huset jämfört med referenshuset. Tabellen visar sänkning i kWh, kWh/m2 och procent, 
totalt samt uppdelat för bergvärme och solenergi. 

Simuleringsfall kWh kWh/m2 Procent 

Fall 1 – Bergvärme -142 396 -84,3 -50,9  

    Varav bergvärme -140 475  -49,9  

    

Fall 2 – Bergvärme och solenergi -161 374 -95,5 -57,4  

    Varav bergvärme -97 291  -34,6  

    Varav solvärme -40 389  -14,4  

    Varav solel -18 527  -6,6  

    

Fall 3 – Bergvärme och solceller -161 310 -95,4 -57,3 

    Varav bergvärme -141 246  -50,2 

    Varav solel -18 526  -6,6 

 

I tabell 19 sammanfattas de miljömässiga besparingarna de olika simuleringsfallen 

gett upphov till i jämförelse med referenshuset. 

Tabell 19. Miljömässiga besparingar som de olika simuleringsfallen gett upphov till i jämförelse 
med referenshuset. Tabellen visar minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter samt minskat ut-
nyttjande av primärenergi. 

Simuleringsfall kg CO2-ekv kWh primärenergi 

Fall 1 – Bergvärme -28 481 -5 697 

Fall 2 – Bergvärme och solenergi -41 539 -42 768 

Fall 3 – Bergvärme och solceller -41 524 -42 765 

 

4.6 Kostnadsanalyser 

Här presenteras ett antal kostnadsanalyser med jämförelser av de olika simulerings-

fallen, där kostnader för energianvändning och ingående utrustning under hela dess 

förväntade livslängd beräknats enligt kapitel 2.8 LCC. Beräkningarna har utförts med 

ekvationerna 3–6. Fullständiga livscykelkostnadsberäkningar kan ses i bilaga F. 

Viktiga parametrar som tagits hänsyn till innefattar elpriset och dess förväntade 

ökning, realräntan samt utrustningens förväntade livslängd. Dessa parametrar 

påverkar i hög grad utfallet av kalkylerna – speciellt när framtida parametervärden, 

20–30 år framåt i tiden, måste uppskattas. 

Utrustningens förväntade livslängd, och därmed hur långt fram i tiden kalkylerna 

sträcker sig, har baserats på ett försiktigt medelvärde av de ingående 
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komponenternas olika livslängder. Solcells- och solfångarsystem beräknas hålla 

minst 20–25 år (26), medan en bergvärmepump vanligen kan användas i 15–20 år 

innan den byts ut eller kostsamma komponentbyten måste till. Samtidigt beräknas 

borrhålen i sig leverera energi i minst 50 år (49). 

Komponenternas eventuella restvärden vid kalkylperiodens slut har antagits vara 

låga, eller inga alls, även om borrhålen fortsatt producerar energi och de ingående 

komponenterna i alla fall betingar ett skrotvärde i slutet av sin livslängd. Dessa 

eventuella summor har dock relativt liten påverkan på kalkylutfallet i stort. 

Elpriset och dess förväntade ökning har baserats på Energimyndighetens energi-

prisprognos 2014–2042 som presenterats av Boverket, och innefattar även moms och 

punktskatt (50). 

Realräntan är i dagsläget historiskt låg. Konjunkturinstitutet spår dessutom fortsatt 

låga räntor det kommande decenniet (51), varför en försiktig höjning av dagens 

ränteläge har använts i kalkylerna. 

Underhållskostnaderna för både solpaneler och bergvärmepump är normalt låga, 

vilket har antagits även i dessa kalkyler (26). 

Tabell 20 visar de använda kalkylparametrarna utifrån ovan förda resonemang. 

Tabell 20. Ingående kalkylparametrar som använts i livscykel- 
kostnadsanalyserna. 

Kalkylparametrar 

Kalkylperiod 20 år 

Realränta 1,0 % 

Real energiprisökning 1,5 % 

Underhållskostnad 1 % av grundinvestering 

Restvärde 0 % 

Elpris 1,529 kr/kWh 

 

Tabell 21 visar de utförda kostnadsanalyserna. Det simulerade referenshusets energi-

kostnader och det konverterade husets installations-, komponent- och energi-

kostnader vid olika simuleringsfall har jämförts. Bland annat ses simuleringsfall där 

de solcellsbidrag, som diskuterades i kapitel 2.3.5 Ekonomiskt stöd, har använts. De 

har här räknats som en intäkt första året. De olika simuleringsfallen är följande: 

 Fall 0 – Referenshuset 

 Fall 1 – Bergvärme 

 Fall 2 – Bergvärme och solenergi 

 Fall 3 – Bergvärme och solenergi med bidrag 

 Fall 4 – Bergvärme och solceller 

 Fall 5 – Bergvärme och solceller med bidrag 
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Tabell 21. Ingående investeringar, driftkostnader och intäkter under hela kalkylperioden som 

resulterar i livscykelkostnaden, LCCtot, för de olika simuleringsfallen. 

 Elbehov [kWh] Investering [kr] Kostnader [kr] Intäkter [kr] LCCtot [kr] 

Fall 0 281 180 0 429 924 0 9 059 766 

Fall 1 138 784 1 977 300 231 974 0 6 865 668 

Fall 2 119 806 2 821 445 211 398 0 7 276 218 

Fall 3 119 806 2 821 445 211 398 216 450 7 059 768 

Fall 4 119 870 2 377 300 207 054 0 6 740 541 

Fall 5 119 870 2 377 300 207 054 216 450 6 524 091 

 

De kostnadsbesparingar som kan erhållas för de olika simuleringsalternativen 

jämfört med referenshuset under kalkylperioden presenteras i tabell 22. 

Tabell 22. Kostnadsbesparingar som kan erhållas under kalkylperioden.  
Tabellen visar besparingarna i kronor samt procent. 

Kostnadsbesparing [kr] Kostnadsbesparing [%] 

Fall 1 2 194 098 24,2 

Fall 2 1 783 548 19,7 

Fall 3 1 999 998 22,1 

Fall 4 2 319 225 25,6 

Fall 5 2 535 675 28,0 

 

Figur 9 visar en grafisk jämförelse över livscykelkostnaderna. 

 
Figur 9. Jämförelse över de olika livscykelkostnaderna. 
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5 Diskussion 
En av möjliga felkällor i denna förstudie är att den digitala modellen av huset är 

byggd utifrån mått från handritade ritningar med felaktiga skalor. Även om måtten 

har korrigerats i efterhand blir de aldrig riktigt exakta. 

Generella brukarindata har använts. Detta ger såklart en felmarginal gällande intern-

laster och energianvändning, hur många som verkligen bor i huset och deras levnads-

vanor.  

IDA ICE är ett väldigt kraftfullt program med – om man kan och vill – stora 

möjligheter att detaljstyra hur en byggnads olika system fungerar på avancerad nivå. 

Jag har inte använt mig av avancerade inställningar som skulle kunna göra 

simuleringarna ännu mer verklighetstrogna. Detta har bland annat resulterat i 

ganska enkla borrhål där man bara specificerar aktivt borrhålsdjup, och där 

programmets grundinställningar för borrhålsdiameter, markens värmelednings-

förmåga och mycket annat måste användas. Man kan på grundnivå heller inte ange 

bergvärmepumpens årsvärmefaktor – enbart värmefaktorn. Någon styrning av hur 

de olika värmesystemen prioriteras och används har heller inte kunnat göras, till 

exempel hur solvärme prioriteras kontra bergvärme, hur och när varmvatten 

produceras och så vidare. I en svensk anpassning av programmet som jag dock inte 

har tillgång till finns möjligheten att automatiskt beräkna en byggnads tidskonstant, 

något som säkerligen hade resulterat i ett mer verkligt resultat i jämförelse med den 

beräkning för hand som här har använts. 

Trots förfrågan om kostnader för att borra och installera bergvärme till olika företag 

har dessa inte kunnat erhållas. Jag har istället fått använda mig av uppgifter över vad 

det brukar kosta i andra fall, vilket avslöjar en viss svaghet i de ekonomiska 

kalkylerna.  

Denna förstudie har behandlat möjligheterna till en konvertering av ett hus – 

referenshuset. Tanken är dock att övriga två hus inom fastigheten också skall 

konverteras, vilket jag tror är fullt möjligt utifrån de förutsättningar som här har 

undersökts. De övriga två husen har vardera lägre energibehov för uppvärmning och 

varmvatten i och med att de saknar tvättstuga, vilket gör att de dimensioneringar som 

har gjorts för referenshuset avseende nödvändiga antal borrhål, bergvärmepumps-

effekter samt rördragning och placering av utrustning kan ses som något slags tak, 

eller värsta fall. De två övriga husen har dock sämre placering för solenergi än 

referenshusets optimala söderläge, vilket gör att det nog inte går att räkna med lika 

stora energiuttag i det avseendet. 
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6 Slutsats 
Den digitala modell som byggts upp av referenshuset i IDA ICE visade sig hamna 

relativt nära det verkliga husets årliga energianvändning vid simulering, trots vissa 

generella indata och övriga felkällor. Tabell 8 visar ett årligt energibehov på cirka 281 

MWh för modellen, i jämförelse med de tre senaste årens verkliga snittbehov på cirka 

272 MWh som nämndes i kapitel 3.3 Indata. 

Simuleringsresultaten visar att en konvertering från direktverkande el till bergvärme 

med komplement av solenergi skulle ge stora energimässiga besparingar. Som fram-

går av tabell 18 skulle en konvertering till enbart bergvärme minska den årliga energi-

användningen med 51 %, och vid komplettering av både solel och solvärme skulle 

minskningen bli cirka 57 %. Vid komplettering av enbart solel blir resultatet i princip 

detsamma, en minskning med cirka 57 %, vilket kan förklaras av att solvärmen av-

lastar bergvärmen under de varma månaderna, precis som diskuterades i kapitel 2.4 

Bergvärme i kombination med solenergi. Det är möjligt att en investering i solvärme 

ändå skulle kunna löna sig på sikt om resonemanget i det nämnda kapitlet håller, då 

bergvärmepumpens och borrhålens livslängd ökar i och med att dessa avlastas ett par 

månader per år. 

Tittar man på den specifika energianvändningen, det vill säga energianvändning för 

uppvärmning inklusive fastighetsel minus eventuell solenergi utslagen per kvadrat-

meter Atemp, hade referenshuset enligt tabell 8 en energianvändning på cirka  

149 kWh/m2 medan de olika fallen av konverterat hus enligt tabellerna 12, 14 och 16 

visade på resultat mellan 65 och 54 kWh/m2. Dessa kan jämföras med Boverkets 

nuvarande krav för eluppvärmda flerbostadshus, dit referenshuset räknas både före 

och efter konvertering, som är 85 kWh/m2 (1). 

De årliga miljömässiga vinsterna som en konvertering skulle medföra är, som kan ses 

i tabell 19, att utsläppen av koldioxidekvivalenter skulle minska med mellan 28 och 41 

ton samtidigt som den utnyttjade primärenergin skulle minska med 5 MWh vid 

konvertering till enbart bergvärme, samt med hela 42 MWh vid komplettering av sol-

energi. De lägre utsläppen av koldioxidekvivalenter motsvarar en minskning med  

50 % och 74 %, något som skulle ge ett bra bidrag i arbetet att nå EU:s miljömål som 

diskuterades inledningsvis i denna rapport. 

Resultaten pekar även på ekonomiska besparingar, där tabell 22 utifrån rådande 

kalkylparametrar visar att alla konverteringsalternativ skulle innebära en ekonomisk 

besparing i jämförelse med nuvarande referenshus. Besparingarna ligger i storleks-

ordningen 1,8–2,5 miljoner kronor vilket motsvarar en kostnadssänkning på cirka 

20–28 %. Tabellen visar även att en konvertering till enbart bergvärme skulle vara 

mer lönsam än tillsammans med kompletterande solel och solvärme. Däremot skulle 

kompletteringen nästan bli lika lönsam som bergvärmealternativet om statligt bidrag 

för solcellerna kan erhållas. 

Felkällorna till trots anser jag att förstudiens mål är uppfyllt då det har visat sig att en 

konvertering från direktverkande el till bergvärme och solenergi är fullt möjlig, med 
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goda möjligheter till både energi- och miljömässiga besparingar likväl som en 

sänkning av kostnader. 

I det fortsatta arbetet framåt bör krut läggas på att få fram offerter för just det här 

projektet, så att de ekonomiska kalkylerna får bättre bäring. En mer noggrann under-

sökning av de boendes antal och levnadsmönster skulle dessutom resultera i bättre 

simuleringsresultat vilket skulle ge en bättre bild över förväntade resultat. Dessutom 

bör beräkningarna utökas för att även innefatta övriga två hus för att kunna se vad en 

faktisk konvertering skulle kunna resultera i. 
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Bilaga A – A-ritningar 
Figurerna A1–A5 visar de A-ritningar som har legat till grund för uppbyggnad av en digital modell 

av byggnaden i IDA ICE. 

 

Figur A1. Figuren visar situationsplan över fastigheten.  
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Figur A2. Figuren visar planöversikt samt ventilationsdragning.  
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Figur A3. Figuren visar stamscheman.  
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Figur A4. Figuren visar översikt över norra fasaden samt gavlarna.  
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Figur A5. Figuren visar översikt över södra fasaden.  
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Bilaga B – Beräknade mått 
Figurerna B1-B2 visar omräkning av de mått som tagits fram från A-ritningarna. 

 

Figur B1. Figuren visar de mått som tagits fram över hus- och lägenhetsstorlekar.  
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Figur B2. Figuren visar de mått som tagits fram över fönster,  
dörrar och andra fasadelement.  
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Bilaga C – Teknisk beskrivning 
Figurerna C1-C2 visar kopior på den tekniska beskrivning som användes som underlag vid 

beräkningar av de ingående konstruktionsmaterialens U-värden. 

 

Figur C1.  Figuren visar kopia på första sidan av tekniska beskrivningen. 
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Figur C2. Figuren visar kopia på andra sidan av tekniska beskrivningen.  
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Bilaga D – U-värden 
I tabell D1 visas beräkningar av de ingående materialens termiska och fysiska egenskaper i de olika 

byggnadsdelarna. 

Tabell D1. De ingående materialen i de olika byggnadsdelarna och deras egenskaper. 

Vindsbjälklag δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Betongplatta 0,16 1,2 0,133 7,50 2 300 900 

Mineralull RW 301 0,10 0,037 2,703 0,37 100 800 

Mineralull RW 301 0,10 0,037 2,703 0,37 100 800 

Mineralull RW 517 0,03 0,037 1 1,23 100 800 

Lösull 0,50 0,042 11,9 0,084 21 800 

   
Utot = 0,054 

  

       
Tak δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Takstolar 50x100 mm 0,5 2,88 0,17 5,75 44 1 032 

Råspont 0,023 0,14 0,16 6,09 500 400 

Underlagspapp YAM  0,002 0,12 0,02 60 450 1 500 

Tjärpapp 0,002 0,12 0,02 60 1 050 920 

Tjärpapp 0,002 0,12 0,02 60 1 050 920 

   
Utot = 1,792 

  

       
Yttervägg, långsida δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Plastfolierad gipsskiva 0,013 0,22 0,059 16,92 900 800 

Träfiberskiva 0,032 0,14 0,229 4,38 500 400 

Mineralull RW 331 + regl. 0,10 0,0447 2,237 0,45 133 720 

Mineralull RW 331 0,03 0,037 0,81 1,23 100 800 

Fasadtegel, 1/2-sten 0,12 0,60 0,2 5 1 500 800 

   
Utot = 0,270 

  

       
Yttervägg, kortsida δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Betong 0,15 1,2 0,125 8,00 2 300 900 

Mineralull RW 331 0,12 0,037 3 0,31 100 800 

Fasadtegel, 1/2-sten 0,12 0,60 0,20 5 1 500 800 

   
Utot = 0,268 

  

       
Innervägg δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Gips 0,013 0,22 0,06 16,92 900 800 

Reglar + mineralull 0,05 0,0447 1,12 0,89 133 720 

Gips 0,013 0,22 0,06 16,92 900 800 

   
Utot = 0,668 

  

       
Innervägg, bärande δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Betong 0,15 1,2 0,13 8,00 2 300 900 

   
Utot = 2,597 
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Mellanbjälklag δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Betongplatta 0,16 1,2 0,13 7,50 2 300 900 

Betong stålslipning 0,04 1,2 0,03 30,00 2 300 900 

Träfiberskiva 0,032 0,14 0,23 4,38 500 400 

Linoleum/plastmatta 0,04 0,20 0,20 5     

   
Utot = 1,169 

  

       
Bottenbjälklag δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Lättklinker 0,2 0,12 1,67 0,6 330 1 050 

Betongplatta 0,15 1,2 0,13 8,00 2 300 900 

Mineralull RW 337 0,057 0,07 0,81 1,23 100 800 

Betong stålslipning 0,05 1,2 0,04 24 2 300 900 

   
Utot = 0,355 

  

       
Glaspartier δ [m] λ [W/m·K] (1) R [m2·K/W] U [W/m2·K] ρ [kg/m3] (1) cp [J/kg·K] (1) 

Fönster   
  

2,0 
 

  

Dörrar             

 

(1) Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad Byggnadsfysik, Studentlitteratur AB, 2013. 
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Bilaga E – Tidskonstant 
Tabell E1 visar beräkning av byggnadens tidskonstant. 

Tabell E1. Beräkning av byggnadens tidskonstant. 

  Tak Vägg långsida Vägg gavel Bottenbjälklag 

δ [m] 0,10 0,05 0,10 0,10 

ρ [kg/m3] 2 300 700 2 300 2 300 

cp [J/kg·°C] 900 600 900 900 

A [m2] [1] 490 450 266 710 

m·c [J/°C] 101 465 190 8 505 000 55 144 800 146 970 000 

     
Σc·m =  312 084 990 J/°C 

  
ΣU·A =  1 324,53 W/°C (1) 

 
Vvent =   0,659 m3/s (1) 

 

Vov =  0,135 m3/s (1) 
 

ρ =  1,2 kg/m3 
  

cp =  1000 J/kg·°C 
  

η =  0,5 
 

(1) 
 

Qvent =  557 W/°C 
  

τ =  46 timmar 
  

 
2 dygn 

  
     

(1) Uppgifter från IDA ICE. 
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Bilaga F – LCC-analyser 
Tabell F1 visar fullständig information om de LCC-analyser som har beräknats. 

Tabell F1. Fullständiga data över de livscykelkostnadsanalyser som har beräknats. 

  
Kalkylperiod 20 år 

Realränta 1,0% 
 Real energiprisökning 1,5% 
 Underhåll 1% 
 Nusummefaktor 18,05 
 Nusummefaktor energi 21,07 
 Nuvärdefaktor 0,82 
 Restvärde solceller 0% 
 Restvärde 0% 
 Elpris + skatt etc. 1,529 kr/kWh 

   Fall 0 - nuvarande 

Elbehov 281 180 kWh 

Grundinvestering 0 kr 

Kostnader 429 924 kr 

Intäkter 0 kr 

LCCnuvarande  9 059 766 kr 

   Fall 1 - bergvärme     

Elbehov 138 784 kWh 

Grundinvestering 1 977 300 kr 

Borrning 300 000 kr (1) 

Kollektorslangar, etc. 50 000 kr (1) 

Värmepump 146 000 kr (2) 

Elkassett 11 700 kr (3) 

Acktankar 225 600 kr (4) 

Rördragning värme 1 044 000 kr (5) 

Övrig installation 200 000 kr 

Kostnader 231 974 kr 

Intäkter 0 kr 

LCCbv 6 865 668 kr 

   Fall 2 - bergvärme + solenergi 

Elbehov 119 806 kWh 

Grundinvestering 2 821 445 kr 

Borrning 300 000 kr 

Kollektorslangar, etc. 50 000 kr 

Värmepump 146 000 kr 

Elkassett 11 700 kr 

Acktankar 225 600 kr 

Rördragning värme 1 044 000 kr 

Övrig installation 200 000 kr 

Solvärme till acktank 26 320 kr (6) 

Solfångare 417 825 kr 

Solceller 400 000 kr (7) 

Kostnader 211 398 kr 

Intäkter 0 kr 

LCCbv,sol 7 276 218 kr 
 

Fall 3 - bergvärme + solenergi med bidrag 

Elbehov 119 806 kWh 

Grundinvestering 2 821 445 kr 

Borrning 300 000 kr 

Kollektorslangar, etc. 50 000 kr 

Värmepump 146 000 kr 

Elkassett 11 700 kr 

Acktankar 225 600 kr 

Rördragning värme 1 044 000 kr 

Övrig installation 200 000 kr 

Solvärme till acktank 26 320 kr 

Solfångare 417 825 kr 

Solceller 400 000 kr 

Kostnader 211 398 kr 

Intäkter 216 450 kr 

LCCbv,sol+stöd 7 059 768 kr 

   Fall 4 - bergvärme + solceller 

Elbehov 119 870 kWh 

Grundinvestering 2 377 300 kr 

Borrning 300 000 kr 

Kollektorslangar 50 000 kr 

Värmepump 146 000 kr 

Elkassett 11 700 kr 

Acktankar 225 600 kr 

Rördragning värme 1 044 000 kr 

Övrig installation 200 000 kr 

Solceller 400 000 kr 

Kostnader 207 054 kr 

Intäkter 0 kr 

LCCbv,solcell 6 740 541 kr 

   Fall 5 - bergvärme + solceller med bidrag 

Elbehov 119 870 kWh 

Grundinvestering 2 377 300 kr 

Borrning 300 000 kr 

Kollektorslangar 50 000 kr 

Värmepump 146 000 kr 

Elkassett 11 700 kr 

Acktankar 225 600 kr 

Rördragning värme 1 044 000 kr 

Övrig installation 200 000 kr 

Solceller 400 000 kr 

Kostnader 207 054 kr 

Intäkter 216 450 kr 

LCCbv,solcell+stöd 6 524 091 kr 
 

 



XIV 
 

(1) https://www.byggahus.se/varme/vad-kostar-bergvarme 

(2) http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1345/ 

(3) http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-ELK-26/ 

(4) http://www.nibe.se/Produkter/Solvarmeprodukter/NIBE-VPAS-300450/ 

(5) Enligt Christer Nyhlén, AB Bostaden  

(6) http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-SOLAR-42/ 

(7) Enligt Lena Ahlgren, Umeå Energi  

 


