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Sammanfattning 

Som medlemsland i EU har Sverige åtagit sig att leva upp till unionens klimatmål och har 

även antagit en något högre ambitionsnivå. I Sverige uppgår den totala slutliga 

energianvändningen till 373 TWh, räknat år 2018. Av dessa stod bostad- och 

servicesektorn för ca 147 TWh. Detta innebär att ca 40 % av Sveriges slutliga 

energianvändning går till bostad- och servicesektorn. Energieffektivisering inom denna 

sektor har därför potential till att reducera en stor del av den totala energikonsumtionen i 

Sverige och därmed bidra till att klimatmålen uppfylls. 

För att skynda på och underlätta utvecklingen skapade riksdagen ett innovationsbidrag som 

kunde ges till projekt inom hållbart byggande. Ett sådant bidrag gavs till ett bostadsprojekt 

med innovativa systemlösningar i Åseda, Uppvidinge kommun. Projektet stod helt klart 

2020-07-01 och omfattar tre lägenhetshus (Hus A, Hus B och Hus C) på järnvägsgatan 6 i 

Åseda, dock inkluderas endast ett av husen (Hus A) av alla de innovativa lösningarna som 

installerats. De installerade systemen är solceller och solhybrider, energilagring i form av 

NiMH batterier, dagvattenuppsamling för WC-spolning och digitalisering för dessa samt 

en tjänst för de boende att följa sin energiförbrukning på nätet. Dagvattenuppsamlingen 

och digitaliseringstjänsten är de system som även gäller Hus B och C. 

Syftet med rapporten var att sammanställa och granska hur väl dessa system fungerade och 

om de projekterade värdena stämde med de verkliga. En energideklaration har även 

genomförts på Hus A, Hus B och Hus C. Huvudmålet har varit att utvärdera hur väl Hus A 

uppfyller den energiförbrukning som projekterades, Hus B och C är främst med i rapporten 

som referensvärden då drifttiden för de är längre vilket ger mer data att gå på.  

Energideklarationen som genomfördes för Hus A, B och C visar att primärenergitalet för 

Hus A är 40 kWh/m2/år, för Hus B är primärenergitalet 51 kWh/m2/år och för Hus C är 

primärenergitalet 51 kWh/m2/år.  

De verkliga värdena för elproduktion från solceller stämmer väl överens med de som 

projekterades, dock har anläggningen ej varit i drift under ett helt år vilket gör att en vidare 

analys när mer data finns skulle ge ett mer täckande resultat. Systemet för energilagring i 

batterier anses vara för stort för ett hus som detta då det skulle klara av att täcka 

energiförbrukningen för över ett dygn även om kapaciteten, på idag 172.8 kWh reducerats 

med 33 %. Vidare ifrågasätts valet att prioritera kapning av effekttoppar före valet att 

försöka konsumera så mycket egenproducerad el som möjligt.    

Resultatet för dagvattenuppsamlingen visar att det använts 587 m3 regnvatten till WC-

spolning sedan det första huset (Hus C) som stod klart sattes i drift. Ur en kostnadssynpunkt 

är det svårt att räkna hem en sådan investering, det kan däremot vara aktuellt ur andra 

perspektiv.  

Ur enkäten som gjordes för att utvärdera digitaliseringstjänsten till de boende gick det ej 

dra några större slutsatser från då responsen anses vara för låg.  

Som slutsats skulle systemen behöva utvärderades igen om ett par år då verkliga data för 

mer än 6 månader finns att tillgå för alla system. En undersökning utan inkörningsperiod 

och ändrade vanor från de boende på grund av Coronapandemin skulle även ge mer 

trovärdiga resultat som förmodligen också skulle stämma bättre överens med de 

projekterade.   



 

 

Summary 

As a member state of the European Union, Sweden is committed to achive the Union's 

climate goals and has also adopted a slightly higher level of ambition. The total energy use 

in Sweden year 2018 is 373 TWh. The end users are found in the industrial sector, the 

housing and service sector and the transport sector, where each sector accounts for 141, 

147 and 84 TWh respectively. This means that 40% of Sweden's total energy use are used 

in the housing and service sector. Energy efficiency in this sector has the potential to reduce 

a large part of the total energy consumption in Sweden and contribute to meeting the 

climate goals. 

To accelerate the development the government of Sweden created an innovation grant that 

can be given to projects using technics with sustainable energy solutions. Such a 

contribution was made to a housing project with innovative system solutions in Åseda, 

Uppvidinge county. The project was completed on 1 July 2020 and includes three 

apartment buildings (House A, House B and House C) on Järnvägsgatan 6 in Åseda. Only 

one house (House A) has all the innovative solutions installed. The installed systems for 

House A are solar panels and solar hybrids panels aswell as energy storage in the form of 

NiMH batteries. All houses utilize stormwater collection for toilet flushing as well as a 

service for residents to monitor their energy consumption online.  

The purpose of this report is to compile and review how well these systems works and 

whether the projected values matches the real ones. An energy declaration has been carried 

out on House A, House B and House C. The main goal is to evaluate how well House A 

meets the energy consumption that was projected. Houses B and C are mainly included in 

the report as reference values as the operating time for them is longer, which gives more 

data to use as reference. 

The energy declaration for Houses A, B and C shows that the primary energy number for 

House A is 40 kWh/m2/year, for House B the primary energy number is 51 kWh/m2/year 

and for House C the primary energy number is 51 kWh/m2/year. 

The result for the electricity production from solar cells compared with the projected values 

matches. However, the plant has not been in operation for a whole year, which means that 

a further analysis when more data is available would give a more comprehensive result.The 

system for energy storage in batteries is considered too large for a house with a 

consumption profile like House A. The battery is able to cover energy consumption for 

well over a day even if the capacity is reduced by 33%. Furthermore, the choice to prioritize 

the cutting of power peaks before the choice to try to store as much self-produced electricity 

as possible is questioned. 

The results for the stormwater collection show that 587 m3 of rainwater has been used for 

toilet flushing since the first house (House C) was put into operation. From a cost point of 

view, it is difficult to recoup such an investment, but it may be relevant from other 

perspectives. 

From the survey that was done to evaluate the digitalization service for the residents, no 

major conclusions could be drawn as the number of response is considered to be too few. 

In conclusion, the systems would need to be re-evaluated in a couple of years when more 

data has been available for all systems. A survey without a run-in period and changed habits 



 

 

from the residents due to the Corona pandemic would also give more credible results that 

would probably also be more in line with the projected ones. 

  



 

 

Abstract 

I Sverige går 40 % av den slutliga energianvändningen går till bostad- och servicesektorn. 

Energieffektivisering inom denna sektor har därför potential till att reducera en stor del av 

den totala energikonsumtionen i Sverige och därmed bidra till att de klimatmål som satts 

uppfylls. 

Det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus har i Åseda byggt tre flerbostadshus där ett 

av de omfattas av flera energibesparande system som de sökte och fick ett 

innovationsbidrag (utfärdat av riksdagen) för som riktade sig till hållbart byggande.  

De energibesparande systemen är dagvattenuppsamling för WC-spolning, solceller och 

solhybrider, en digitaliseringstjänst för de boende och ett energilagringssystem i form av 

batterier. Dessa system har sammanställts och granskats utifrån projekterade värden som 

gjordes vid uppstart.  

Resultatet visar att systemen helt/delvis uppnår de projekterade värdena eller har potential 

att uppnå de på sikt.    

Nyckelord: 

Dagvattenuppsamling, solceller, solhybrider, energilagring, batterilagring, lågenergihus  

  



 

 

Förord 

Som avslutande del av programmet Energi och Miljö, Högskoleingenjör på 

Linnéuniversitetet i Växjö genomförs ett examensarbete på 15 hp vilket denna rapport är 

ett resultat av. Projektet har utförts tillsammans med Uppvidingehus och föreningen Goda 

hus.  

Vi vill tacka Uppvidingehus och föreningen Goda hus för att vi har fått genomföra detta 

examensarbete i samarbete med er. Ett speciellt tack går till våra handledare Per Wickman 

och Ewald Strandberg som tagit sig tiden att svara på våra frågor och handlett oss under 

projektets gång samt Roland Axelsson från Uppvidingehus som bistått oss med data. Vi 

tackar även alla de underleverantörer som varit delaktiga i projektet och som bistått oss 

med värdefull data och kunskap. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare på Linnéuniversitetet, Katarina Rupar-Gadd 

som pekat oss i rätt riktning under projektets gång och bidragit med nyttig feedback. 

Olof Gustafsson och Gabriel Nyman 

Växjö, maj 2021 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

EU:s klimatmål är antagna under UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change) och består av olika delmål. Fram till år 2020 ska EU:s samlade utsläpp 

ha minskat med 20 % och till år 2030 med 40 %, räknat med 1990 som referens. Det 

långsiktiga målet sträcker sig till år 2050 som innebär 80–95 % reducering av EU:S totala 

utsläpp. Som medlemsland i EU har Sverige åtagit sig att leva upp till dessa klimatmål och 

även antagit en något högre ambitionsnivå. [1] Sverige antog 2017 ett nytt klimatpolitiskt 

ramverk med syftet att göra klimatpolitiken tydligare för näringsliv och samhälle genom 

att lyfta fram och säkerställa de långsiktiga förutsättningar som kommer råda. Ramverket 

innehåller en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det är uppbyggt på ett sätt 

som ska klara av politiska förändringar och är en stor del i Sveriges arbete och mål mot att 

uppfylla Parisavtalet. Enligt klimatlagen ska nuvarande och framtida regeringar föra en 

politik som främjar klimatmålen och utöver det även ge regelbundna uppdateringar om den 

utveckling som sker. Sveriges klimatmål är uppdelade i olika etapper fram till år 2045 då 

det långsiktiga målet infaller vilket är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser, därefter är målet att uppnå negativa utsläpp. I siffror innebär detta en 

reducering av Sveriges utsläpp med 85 %, räknat med 1990 som referens. De kortare 

etapperna är satta till år 2020, 2030 och 2040 med en minskning av utsläpp på 40, 60 

respektive 75 %, även de med 1990 som referensår. [2]  

I Sverige uppgår den totala slutliga energianvändningen till 373 TWh, räknat år 2018. 

Användarsektorerna är industrisektorn, bostad- och servicesektorn samt transportsektorn 

där de av dessa 373 TWh stod för 141, 147 respektive 84 TWh. Detta innebär att ca 40 % 

av Sveriges slutliga energianvändning går till bostad- och servicesektorn. 

Energieffektivisering inom denna sektor har därför potential till att reducera en stor del av 

den totala energikonsumtionen och därmed bidra till att klimatmålen uppfylls. [3] För att 

uppnå klimatmålen till år 2045 ställs därför stora krav på byggsektorn vilket bidrar till 

nytänkande och innovation, dels för att bygga mer energieffektivt men även för att 

nybyggnationer ska vara mer energisnåla under drift. För att skynda på och underlätta 

utvecklingen skapade riksdagen ett innovationsbidrag som kunde ges till projekt inom 

hållbart byggande. Detta bidrag kunde sökas fram till och med årsskiftet 2018–2019. [4]  

Ett sådant bidrag gavs till ett bostadsprojekt med innovativa systemlösningar i Åseda, 

Uppvidinge kommun. Projektets initiativtagare är det kommunala bostadsföretaget 

Uppvidingehus och Goda hus. Goda hus är en förening vars mål är att driva på utveckling 

och arbete av energieffektiva byggnader i Sveriges sydostregion. Detta vill föreningen 

åstadkomma genom forskning och utveckling genom samarbete med Linnéuniversitetet 

och privata samt offentliga aktörer i regionen. Projektet stod helt klart 2020-07-01 och 

omfattar tre lägenhetshus på järnvägsgatan 6 i Åseda, dock inkluderas endast ett av husen 

(benämns som Hus A) av alla de innovativa lösningarna som installerats. Målet med 

projektet var att skapa energisnåla lägenhetsbyggnader som med hjälp solceller/solhybrider 

och batterier eller vätgas skulle kunna fungera off-grid till en viss grad, det vill säga 

oberoende av det fasta elnätet. Det senare alternativet blev inte aktuellt på grund av ej 

fastställda lagar vad gäller förvaring och säkerhet kring hantering av vätgas vilket gjorde 

att valet av energilagring blev batterier. Målet med att Hus A skulle vara oberoende av det 

fasta elnätet (inklusive hushållsel) stod kvar men kortades ner till att endast omfatta större 

delen av sommaren och inte hela året. 



2 

  

Utöver solceller, solhybrider och batterilagring omfattar projektet även uppsamling av 

regnvatten från husens tak som sedan används till WC-spolning. Det har också utvecklats 

en digitalisering av huset där boende med en applikation kan se sin egen och fastighetens 

energiförbrukning och energiproduktion i realtid med syftet att optimera 

energianvändandet. Totalt uppgick hela projektet till 6000 000 kronor och 

innovationsbidraget som erhölls täckte 3500 000 kronor.   Det är här som denna rapport 

startar då fastigheten varit i drift i ca ett år med syftet utvärdera de olika systemlösningarna 

och hur de kan utvecklas. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet i denna rapport är att göra en sammanställning av Uppvidingehus fastighet på 

Järnvägsgatan 6 i Åseda och i huvudsak på det som benämns som Hus A, då det huset 

omfattar alla de systemlösningar som ingick i innovationsbidraget.  De olika systemen som 

ska granskas är solceller/solhybrider och batterilagring (finns bara i Hus A), digitalisering 

(finns i alla hus) och WC-spolning med återvunnet regnvatten (finns i alla hus). Målet är 

också att en energideklaration ska utföras och användas för att jämföra det projekterade 

primärenergitalet med det verkliga.  

Digitaliseringen ska utvärderas genom en enkätundersökning riktat till de boende i 

fastigheten och ska ge en tydligare bild på om en sådan installation ger ett ändrat beteende 

vad gäller energikonsumtion. Målet med utvärderingen är att samla data för att motivera 

en sådan investering både sett till kostnad och energibesparing. 

Den installation som gjorts för att samla in regnvatten till WC-spolning ska utvärderas vad 

gäller kostnad och besparing. Utvärderingen ska inkludera en sammanställning på hur 

mycket vatten som används till WC-spolning och hur stor del av det som kommer från 

uppsamlat regnvatten. Målet är att detta ska kunna fungera som ett underlag för liknande 

projekt. 

Solcellerna ska granskas utifrån den planerade produktionen och jämföras med verkliga 

värden. En beräkning på den alstrade värmen solhybriderna genererat och fört ner i 

borrhålet ska även göras för att besvara hur många extra grader som borrhålet tillförts. 

Rapporten ämnar också besvara på hur stor energibesparing detta ger då den värme som 

senare tas upp ur borrhålet är några grader varmare. 

Det installerade batterilagringssystemet ska granskas med hänsyn på dess storlek och om 

den installerade kapaciteten är tillräcklig för att täcka målet med att vara oberoende elnätet 

under sommarmånaderna. Målet är att ta fram förslag på optimal batteristorlek för att 

självkonsumtionen av producerad el ska vara så hög som möjligt med avseende på energi.  

1.3 Avgränsningar 

Mätvärden som används är inte beräknade och framtagna av författare till denna rapport, 

de är uppmätta av och hämtade från Uppvidingehus och dess underleverantörer.   
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2. Teori  

I nedanstående avsnitt presenteras bakomliggande teori samt tekniker för solceller, 

energilagring och vattenbesparing. 

2.1 Solpaneler 

De första dokumenterade upptäckterna av solceller går tillbaka till mitten av 1800-talet. 

Det dröjde till en bit in på 1900-talet innan man hittade någon praktisk tillämpning. Dessa 

enkla solceller användes i ljusmätare som användes av fotografer. På 1950-talet gick 

utvecklingen av kiselbaserade halvledare starkt framåt och de första effektiva solcellerna 

drog nytta av denna teknologi. Verkningsgraden låg på ca 6% av inkommande solenergi. 

[5] Sedan dess har teknikerna utvecklats med bättre verkningsgrad, priserna minskar och 

efterfrågan ökar.  I takt med att miljöproblem i samband med energiproduktion 

uppmärksammas har också intresset för solceller ökat. Tekniken har mognat och solceller 

installeras runt om i samhället.  

Tekniken med solceller fungerar i princip på liknande sätt oavsett variant av solceller. Två 

tunna lager med en halvledare dopas med andra ämnen så det ena lagret får ett överskott 

av elektroner (N-skikt), medan det andra lagret dopas och får ett överskott av elektronhål 

(P-skikt). När solljusets energirika fotoner träffar solcellerna kommer elektroner att 

exciteras från P-skiktet och vandrar över till N-skiktet. Solcellen fungerar som en diod, och 

elektronerna kan bara vandra i en riktning, dvs från P-skiktet till N-skiktet. Detta ger ett 

elektronöverskott i N-skiktet. Denna laddningsförskjutning ger upphov till en spänning. 

Ansluts P och N-skikt externt via en last kan denna laddningsförskjutning generera en 

ström. [6] En ensam solcell genererar dock en svag ström och låg spänning. Vid praktisk 

användning av solceller för elproduktion kopplas solcellerna samman i moduler, så kallade 

solcellspaneler. Dessa paneler monteras sedan upp på till exempel ett tak. Ju större yta som 

solpanelerna täcker desto högre blir effekten. [7] 

För att avgöra hur effektiv en solpanel är, det vill säga effekt och verkningsgrad, används 

ett standardiserat testförfarande – STC, Standard Test Conditions. Vid STC belyses 

panelen med en solinstrålning om 1000W/m2 och panelen håller en temperatur om 25 

grader Celsius, varvid genererad effekt uppmäts. [8]  

2.1.1 PV – Paneler 

PV-paneler, eller photovoltic-paneler, är benämningen på de paneler som är vanliga vid 

installationer idag. Utvecklingen av PV-paneler delas in i fyra generationer. De 

installationer som görs kommersiellt i dagsläget är paneler från första respektive andra 

generationens PV-paneler.  

Första generationens paneler är av monokristallin uppbyggnad, och under optimala 

förhållanden omvandlas 15 % - 22 % av den infallande solenergin till elektricitet. En 

vidarutvecklad variant och något billigare variant av första generationens paneler är av 

polykristallin uppbyggnad. Dessa har en verkningsgrad på 15% - 17% av den infallande 

solenergin. De aktiva skikten i panelerna består oftast av kisel samt galliumarsenid och har 

en tjocklek om 200 - 300 µm. [9]  

Till andra generationens solpaneler räknas tunnfilmssolceller. Dessa är tunnare i sin 

uppbyggnad och det aktiva energiabsorberande skiktet är bara 10 µm tjockt. 
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Tillverkningsteknik och material gör tunnfilmssolceller dyrare än mono och polykristallina 

solceller. Panelerna har en något lägre verkningsgrad, i gengäld kan de tack vara sin tunnhet 

och böjlighet placeras på ytor som är rundade eller tillverkas integrerade i fönsterglas. [9] 

Första och andra generationens solceller består av ett lager med P-N övergångar. Dessa har 

en begränsning i vilka våglängder av ljus som de kan omvandla till energi. Den teoretiska 

maximala verkningsgraden är beräknad till 33%. [10] 

I tredje och fjärde generationens solpaneler ingår olika nya tekniker. En framgångsrik 

teknik är att skapa paneler i flera lager så kallade multijunction. I praktiken byggs 

solpaneler upp med flera lager av P-N övergångar, där varje lager består av olika material. 

Varje lager generear elekticitet inom ett visst våglängdsområde och genom att addera 

många lager kommer den totala mängden elektricitet att öka. [10] 

Forskning pågår kontinuerligt och utvecklingen går stadigt framåt. [7]  I laboratorier har 

forskare uppnått verkningsgrader på över 47% med så kallad multi junction cells, men inga 

färdiga produkter finns ännu på marknaden med dessa verkningsgrader. [8] 

2.1.2 PVT – Hybridpaneler 

PVT–paneler, eller photovoltaic thermal hybrid solar collector, är en teknik där både 

elektricitet och värme produceras från en och samma panel. Detta åstadkoms genom att 

PV-paneler kombineras med ett rörsystem i vilket en värmebärare cirkulerar. Elektricitet 

produceras enligt samma principer som med PV-paneler. Det cirkulerande mediet värms 

upp och värmen kan utnyttjas av värmepumpar, tillföras borrhål för bergvärme, värma 

ackumulatortankar mm. Värmen som transporteras bort hjälper också till att sänka 

temperaturen på solpanelerna. Detta är fördelaktigt då solpanelernas optimala 

arbetstemperatur ligger runt 25 C, med fallande verkningsgrad då temperaturen stiger. Vid 

en temperatur på 50 grader sänks panelens verkningsgrad till ca 85 % av den ursprungliga. 

Verkningsgraden för elproduktion hos PVT-paneler är lägre än renodlade PV-paneler. 

Vidare är verkningsgraden för värmeproduktion hos PVT-paneler lägre än hos renodlade 

värmepaneler. Kombinationen av el och värmeproduktion hos PVT-paneler ger en högre 

verkningsgrad än hos renodlade PV- eller värme-paneler. [7] 

2.1.3 Installationsförhållanden solpaneler 

Mängden producerad el från solpanelerna står i direkt proportion med hur mycket 

panelerna belyses med solljus. Panelernas placering är därför en viktig faktor för hur 

mycket el som kan produceras. Det geografiska läget på jordklotet avgör vilken 

infallsvinkel solljuset träffar jorden med. Brantare vinkel genererar mer energi. Vädret 

spelar också en betydande roll. Platser med mycket moln och regn har sämre 

förutsättningar än soliga platser utan regn. Det har etablerats hjälpmedel och databaser för 

att uppskatta vilken energimängd som förväntas träffa jordytan på en specifik plats.  

I Sverige är den optimala riktningen för solpaneler rakt åt söder, med en lutning om 30–40 

grader. Installationer av solpaneler görs ofta på redan befintliga tak, men med annan 

riktning eller lutning tappar panelerna något i verkningsgrad. Tabell 1 visar hur 

verkningsgrad sjunker från maximala 100% när riktning och lutning ändras från optimala 
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förhållanden. [11] En installation som hamnar i skugga av träd eller andra fastigheter tappar 

också i verkningsgrad.  

Tabell 1. Procentuella avvikelser från optimal installationsriktning och optimal lutning för solceller 

Lutning   Väderstreck    

  270 (V) 225 (SV) 180 (S) 135 (SO) 90 (Ö) 

0  90% 90% 90% 90% 90% 

10  89% 94% 96% 94% 90% 

20  87% 96% 98% 96% 88% 

30  86% 96% 100% 96% 86% 

40  82% 95% 100% 95% 84% 

50  78% 92% 97% 93% 80% 

60  74% 83% 93% 89% 76% 

70  69% 72% 87% 84% 70% 

80  63% 75% 80% 77% 65% 

90  56% 67% 71% 69% 58% 

 

2.1.4 Solceller i Sverige 

Svenska regeringen uppmuntrar till en omställning mot förnybar grön el. Av detta skäl har 

man sedan några år tillbaka subventionerat installationer av solcellsanläggningar. [12] 

Inledningsvis kunde bidrag sökas som täckte delar av installationskostnaden. Från och med 

2021 hanteras istället subventionen som skatteavdrag enligt följande modell; 

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material om installation 

gäller ett nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för 

arbete och material om installation gäller system för lagring av egenproducerad elenergi. 

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material om installation 

gäller laddningspunkt till elfordon. Maxbeloppet som staten bidrar med är begränsat till 50 

000 kronor per person och år. [13] 

Energimyndigheten samlar data från nätbolagen över antalet solcellsinstallationer samt 

kapaciteten på installerade anläggningar som är anslutna till elnätet. Merparten av 

producerad solel kommer från mindre anläggningar, under 10kW, företrädesvis villaägare 

med paneler på taket. I slutet av 2019 fanns ca 44 000 anläggningar i drift i Sverige. Figur 

1 visar utvecklingen per år av installerad effekt från 2016 till 2020. [14] 

Figuren visar ej effekten hos solcellinstallationer som inte är nätanslutna, som tex off-

gridhus, husvagnar och liknande. Den totala effekten är något högre än figuren visar. [15] 
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Figur 1. Installerad effekt hos solcellsanläggningar i Sverige. 

2.2 Batterilagring 

I takt med att intresset och användningen av solceller ökar stiger även intresset för att kunna 

lagra den elen produceras för att kunna användas vid en senare tidpunkt. Ett alternativ för 

detta är att installera batterier. De kan användas för att balansera utbytet så det matchar 

med efterfrågan och därmed jämna ut dagliga variationer (el producerad under dagen då 

efterfrågan är låg kan användas senare under kvällen) och minska effekttoppar. Höga 

toppeffekter ger ökade kostnader i form av effekttariffer och ökad storlek på huvudsäkring 

vilket gör att en minskning av effekttoppar i teorin kan sänka de totala kostnaderna. Med 

ett batterilager går det även att köpa el under fördelaktiga tider på dygnet då priset är lågt 

och på så sätt minska den totala kostnaden för inhandlad energi. Den stora nackdelen med 

en sådan installation är, trots kraftigt minskade kostnader senaste åren fortfarande priset. 

Investeringskostnaden för batterier är fortfarande den stora nackdelen och den stora 

utmaningen för batterilager i nuläget, detta trots att kostnaden minskat senaste åren som 

grund av ökad efterfrågan och ny teknik som driver på utvecklingen. I takt med utveckling 

av smarta funktioner i kombination med ny batteriteknik som är kapabel att utföra 

frekvensreglering spås kostanden dock på sikt att minska ytterligare. Se bilaga 1. 

För styrning av när el ska köpas in, säljas eller matas in till ett batterielager från en 

solcellsanläggning kan ett så kallats Energy Management System (EMS) användas. 

Beroende på vad som vill uppnås med batteriet kan det genom ett EMS anpassas för de 

system som finns på aktuellt objekt (ex. storlek batterier, finns solceller etc.) och vad som 

vill uppnås (ex. maximera egna utnyttjandet av el från solceller alternativt kapa 

effekttoppar). Ofta är ett EMS system också lärande vilket innebär att det samlar in data så 

som förbrukning och konsumtion som det sedan sammanställer för att i framtiden använda 

den till att prognosticera när batteriet bör laddas alternativt mata ut el. Se bilaga 1. 

Utvecklingen av nya batterier går snabbt framåt och mycket fokus läggs på att utveckla 

batterier som är kompakta, miljövänliga och kostnadseffektiva, speciellt när den totala 

bilparken i framtiden väntas bestå av en allt större adel bilar som helt eller delvis drivs på 

el. Den typ av batteri som är vanligast idag, både för tranportändamål och för stationär 

användning är litiumjonbatteri som det finns ett flertal olika varianter. Utöver litium består 

de ofta även utav en rad andra metaller som kobolt, nickel och mangan. Ur miljösynpunkt 
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är det sämre med flera olika metaller då det innebär fler brytningsplatser/gruvor, dessutom 

är material som kobolt och litium en bristvara vilket kan hämma batteriets möjlighet för 

utveckling. Ett annat sorts batteri är nickel-metallhybrid (NiMH) som har fördelen att dess 

urladdningskurva är mycket flack. Livslängden är också lång vilket ger bättre 

kostnadseffektivitet totalt sett även om investeringskostnaden är relativt hög. De anses vara 

lämpliga för implementering på stationära elsystem som i till exempel en byggnad. Sättet 

de är uppbyggda på möjliggör även att batteriet är återvinningsbart. En annan vanlig, 

relativt billig batterityp är blybatterier vilket är den typ som oftast återfinns i bilbatterier. 

Dess storlek och höga vikt är en stor nackdel vilket inte gör den lämplig i elfordon. För 

dess hållbarhet bör det heller inte laddas ur mer än till 50 % vilket inte gör det speciellt 

lämpligt för lagring av energi så som är fallet i stationära anslutningar till byggnader. [16] 

Som jämförelse kan litiumjonbatterier laddas ur till ca 20 % utan att ta större skada. Ett 

blybatteri har också en kortare livslängd i jämförelse med litiumjonbatterier, sett till antal 

laddningscykler klarar det 500–3000 respektive 2000–10 000, beroende på variant av de 

olika typerna. [17] [18] För NiHM batterier beror antal laddningscykler till stor del på 

vilken metallhybrid som används och varierar därav stort i storleksordningen 1000–5000 

cykler. [19]  

 2.3 Dagvattenuppsamling  

Att samla upp regnvatten är en av de allra äldsta teknikerna för att säkerställa tillgången på 

rent vatten som i takt med utveckling av centraliserade system för vattenförsörjning 

minskade eller helt försvann. Tekniken för uppsamling av regnvatten har sedan dess 

utvecklats vilket är en anledning till att metoden kommit tillbaka under de senaste 

decennierna, vanligast då i form av uppsamling från hustak. I länder som Österrike, 

Schweiz, Belgien och Danmark ökar populariteten för regnvattenuppsamling men då med 

ökat pris på dricksvatten som största drivande faktor. Tyskland är dock det land i Europa 

som har anammat tekniken mest och som är ledande på området med installerade 

regnuppsamlingssystem på intill var tredje nyproduktion. Metoden att samla regnvatten 

anses även som en möjlig dellösning för att säkra vattentillgången i framtiden i takt med 

ökad efterfrågan på vatten kopplade till klimat- miljö- och samhällsförändringar. [20] 

2.3.1 Användning  

Användningsområdena av uppsamlat regnvatten för civila kan exempelvis inkludera WC-

spolning, tvättning av kläder och bilar samt trädgårdsbevattning där valet av 

användningsområde styr vilken grad av rening som krävs. Användning av vattnet till flera 

olika områden inom samma system har fördelen att det säkerställer relativt kontinuerlig 

användning vilket maximerar uppsamlingen av regnvatten genom att skapa utrymme i 

tanken. Tiden vattnet står still i tanken kortas också på så sätt ner vilket minskar risken för 

bakterietillväxt. Att samla upp regnvatten med syfte att få dricksvatten är ofta inte målet 

och kommer, i utvecklade länder förmodligen ej heller bli så i framtiden. Men genom att 

använda regnvatten där vatten med hög reningsgrad inte är nödvändigt minskar 

konsumtionen av dricksvatten från centraliserade system vilket i sig ökar reserven av 

dricksvatten. [21] 

2.3.2 Vattenkvalité och reningsmetoder 

Kvaliteten på uppsamlat regnvatten beror till stor det på materialen (metaller/avlagringar 

följer med vattnet) som systemet är byggt av samt på miljön där den är placerad, det vill 

säga om området har mycket trafik, är en tätort eller angränsar till industrier. De 
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föroreningar som finns i luften förs med andra ord med regnet och på så sätt också till 

uppsamlingstankar. Studier gjort på takuppsamling visar även att uppsamlingen av 

föroreningar koncentreras till en mindre mängd vatten om det rådit en längre period utan 

regn. Det sker alltså en sorts spoleffekt av taket under början av en nederbörd där taket 

”tvättas” av och därav kan föroreningskoncentrationen på uppsamlat vatten skilja sig. 

Takytor är dock som regel renare än parkeringar och andra hårdgjorda ytor på marknivå. 

Mikrobiell förekomst är en annan faktor som påverkar vattnets kvalité som kan ge problem 

och göra vattnet dåligt. Den största källan till detta anses vara avföring från fåglar som kan 

innehålla en stor mängd patogen, bland annat E.Coli och HPC. [21] Sedimentering som 

reningsmetod har en fundamental roll vid uppsamling av regnvatten. Vattnet har ofta en 

hög halt av partiklar som genom sedimentering sjunker relativt snabbt vilket gör metoden 

effektiv som ett första reningssteg. I tillägg kan olika filter läggas till både före och efter 

uppsamlingstanken. Typer av filter efter tanken kan vara sedimentfilter, långsam 

sandfiltrering och olika desinfektionsreningsmetoder som UV-strålning och ozonering. 

[21] En nyligen (2017) genomförd studie i Storbritannien har genom att kombinera 

filtrering, UV-strålning och ozonering framgångsrikt lyckats rena uppsamlat regnvatten till 

drickbar standard. Systemet de utvecklade är kompakt vilket gör det möjligt att uppnå 

vatten med hög kvalité från regnvatten direkt hos användaren vilket i sin tur ökar 

användningsområdena. [22] Flera andra studier som gjorts rekommenderar även 

implementering av en första avspolning i ett regnuppsamlingssystem, speciellt i områden 

med längre perioder utan regn. Det innebär att det först (första 0,5–2 mm nederbörden) 

uppsamlade vattnet vid en nederbörd inte leds till uppsamlingstanken vilket ger betydligt 

renare vatten i tanken, taket renas då följaktligen till viss del innan uppsamling sker. Detta 

leder även till fördröjd uppbyggnad av partiklar och sediment i lagringstankar. [21] 

2.3.3 Dagvattenuppsamling Sverige 

I Sverige har det generellt sett alltid funnits bra källor (bland annat från sjöar och 

grundvatten) för dricksvatten till låga priser, med i huvudsak endast lokala och 

tidsbegränsade avbrott i tillförsel så som under sommaren 2018 med torka på flera håll. 

Detta är en de största anledningarna till att Sverige som land inte har implementerat 

uppsamling av regnvatten i någon större grad. I takt med klimatförändringarna, som 

innebär längre perioder utan regn och mer oregelbundna sådana kan metoden dock komma 

att bli mer vanlig. Även om implementeringen av regnuppsamlingssystem inte är särskilt 

utbredd i Sverige har flertalet studier och undersökningar på ämnet genomförts med 

Sverige som utgångspunkt. En av dessa behandlade möjligheter att implementera 

regnuppsamling för bostadsområdet Ringdansen i Norrköping. Målet med studien var 

bland annat att utvärdera hur stor del vatten som skulle kunna besparas samt att ta fram 

underlag för rätt storlek på uppsamlingstank. Studien undersökte även besparingsmängd 

för olika sorters implementeringar, med exempelvis stor uppsamlingstank kontra en 

mindre, större uppsamlingsarea kontra en mindre och endast ett användningsområde kontra 

flera olika. Resultatet visade på att det fanns goda möjligheter för vattenbesparing i de 

flesta scenarierna. [23] I framtiden finns således incitament för att utveckla och göra fler 

installationer av regnuppsamlingssystem. Enligt Bo Olofsson, professor i miljögeologi på 

KTH måste Sverige, på grund av klimatförändringarna och dess effekter sluta slösa på rent 

vatten. Han menar även att reningsanläggningarna och dagvattensystemen i Sverige inte är 

dimensionerade för stora vattenflöden på kort tid vilket är det som förväntas i framtiden 

med klimatförändringarna. Därmed menar han att regnuppsamlingssystem kan vara 

dubbelverkande genom att dels spara vatten och även minska på slitage och belastning på 

vattensystem vid perioder med stor nederbörd. [24] 
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2.4 Värmepump 

Tekniken bakom värmepumpar gör det möjligt att tillvarata värmeenergi som finns i 

berggrund, uteluft, mark och sjöar, och använda denna värmeenergi till att skapa värme 

eller kyla till bostäder, industrier och kommersiella fastigheter.  En värmepump arbetar 

med ett cirkulerande köldmedium som under varierande tryck tar upp respektive avger 

värme. Värme kan tas upp även vid kalla temperaturer vilket gör att värmepumpen även 

fungerar under vinterhalvåret. Värmepumpen förbrukar energi för tex cirkulationspumpar, 

kompressor och annan elektronik, men energin i den värme som tas tillvara är högre än den 

tillförda mängden elenergi. COP är en faktor som beskriver hur effektiv en värmepump är. 

Ett COP-värde på 4 innebär att värmepumpen kan alstra värme motsvarande fyra gånger 

den tillförda elenergin. [25] 

Vanliga system som använder värmepumpsprincipen är bergvärmepumpar, luft-

luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. En bergvärmepump tar upp värme lagrad i 

berggrunden genom att leda en brinevätska genom en kollektorslinga som går ner i 

borrhålet. Brinevätskan tar upp värme från berggrunden och avger denna värme i 

värmepumpen enligt principen ovan. Den producerade värmen av en bergvärmepump 

används till tapp-vatten och uppvärmning av bostäder med vattenburen värme. Den 

tillgängliga värmen som finns att tillgå i berget kommer från solenergi som förts ner i 

berget med grundvattnet. Det innebär att mängd tillgänglig värme i berget hänger ihop med 

flödet på grundvattnet och därav kan samma system få annorlunda effekt beroende på var 

det är placerat. Högre flöde på grundvatten runt borrhålet ger följaktligen mer möjlig värme 

att utvinna. I Sverige ligger temperaturen för grundvattnet på ca 6–8 grader, i borrhål för 

bergvärme tas en del av den värmen upp vilket gör att temperaturen sänks med runt 3 

grader. [26]        

Luftvärmepumpar består av en ute del (förångare) där det kalla köldmediet värms upp av 

uteluften, och en innerdel där trycket på köldmediet ökar och värme avges genom en 

kondensor till inneluften. Värmepumpar kan även köras ”baklänges” och användas för att 

kyla istället för att värma. [27]  

2.5 Ventilationstekniker 

För en god inomhusmiljö kräver boverket idag att det finns ett luftutbyte om 0,35 l/m2/s 

när människor vistas i utrymmet. Detta kan minska till 0,10 l/m2/s då ingen vistas i 

utrymmet. I äldre hus finns det ofta inget mekaniskt system för frånluft, utan ventilationen 

sker genom självdrag, och ofta utan att kraven på luftutbyte uppnås. I nyare hus styrs 

ventilationen med hjälp av fläktar. I de mest avancerade systemen, så kallat FTX-system 

ingår fläktar för frånluft, fläktar för tilluft samt värmeåtervinning. Värmeåtervinning av 

frånluft innebär att fastigheten inte släpper ut den varma inomhusluften, utan via 

värmeväxlare tas värmen till vara och återanvänds för uppvärmning. Detta görs av 

energibesparande skäl. FT-system innehåller fläktar för från och tilluft, medan F-system 

bara innehåller fläktar för frånluft. Fläktsystemen kan kompletteras med logik för 

närvarostyrning, styrning på luftfuktighet, CO2-halt, vara tidsstyrda eller en kombination 

av dessa. [28]  

Det är gynnsamt att låta ventilationssystemet skapa ett undertryck i fastigheter. På så sätt 

förhindras att fuktig inomhusluft vandrar ut genom fastighetens väggar och tak och skapar 

kondesproblem i konstruktionen. Undertryck skapas genom att låta frånluftsfläktarna verka 

med något högre kapacitet än tilluftsfläktarna. Täthetskontroller av fastigheter kan också 
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göras för att ge en förståelse för hur mycket luftläckage som sker genom konstruktionen. 

För att tillse att rätt luftflöden erhålls görs regelbundna kontroller, OVK, obligatorisk 

ventilationskontroll. [28]  
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 3. Objektsbeskrivning  

Uppvidingehus fastighet på Järnvägsgatan 6 i Åseda består av tre stycken fyra-våningars 

flerbostadshus vilka går under beteckningarna Hus A, Hus B och Hus C. Utöver dessa finns 

även fem stycken servicebyggnader. På två av dessa servicebyggnader är solceller 

installerade på taket och på ett av servicehusen har solhybrider installerats. I tillägg finns 

även en byggnad där batterilagring är placerad, se figur 2. Solcellerna och energilagringen 

är endast ansluten till Hus A. 

 
Figur 2. Karta över Uppvidingehus fastigheten på Järnvägsgatan 6 Åseda. 

Totalt är det 35 bostadslägenheter på fastigheten med fördelningen 12 lägenheter i Hus A, 

11 lägenheter i Hus B och 12 lägenheter i Hus C. Inflyttning i Hus A skedde 1/7 2020, i 

Hus B 1/5 2020 och för Hus C 1/3 2020. Fastigheterna befinner sig i klimatzon III. 

Fördelning av lägenheter i för Hus A, Hus B och Hus C kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av storlek på lägenheterna i Hus A, Hus B och Hus C. 

Storlek på lägenhet Hus A Hus B Hus C 

1 Rum och kök 0 0 0 

2 Rum och kök 5 7 5 

3 Rum och kök 7 4 7 

 

3.1 Omslutande konstruktioner 

Husens grundkonstruktion utgörs av utbredda sulor på mark. Väggar och bjälklag utgörs 

av prefabricerade moduler. Bottenplanets grundplatta har ett U-värde på 0,128W/(m2*K), 

och består av 300 mm expanderad cellplast av typ S-G 100, samt 100 mm betong. 

Ytterväggarna har U-värde 0,128W/(m2*K), är av sandwich-typ och uppbyggda av 75 mm 

ytterskiva av betong, 250 mm isolering av extruderad cellplast, samt 150 mm innerskiva 
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av betong. Vindsbjälklaget har U-värde 0,088W/(m2*K) och består av 500 mm lösull samt 

220 mm prefabmodul av betong. Fastigheterna har fönster i alla väderstreck. Dessa har U-

värde 0,8W/(m2*K). Medel U-värdet för dessa fastigheter beräknades vara 0,19 W/(m2*K). 

Ur fastigheternas energiberäkningar erhålls storleken på de ytor som skapar fastigheternas 

omslutningsarea. Storleken på de omslutande ytorna visas i tabell 3. Fullständig 

energiberäkning för Hus A ses i bilaga 2.   

Tabell 3. Storlekar på fastigheternas omslutande areor samt dess U-värden 

 Hus A Hus B Hus C U-värde 

Uppvärmd area 932 m2 856 m2 932 m2 - 

Grundplatta 233 m2 233 m2 233 m2 0,12W/(m2*K) 

Ytterväggar  900 m2 856 m2 900 m2 0,13W/(m2*K) 

Vindbjälklag 233 m2 214 m2 233 m2 0,08W/(m2*K) 

Fönster 165 m2 143,7 m2 165,4 m2 0,8W/(m2*K) 

Ytterdörr 3 m2 2 m2 3 m2 1,2W/(m2*K) 

Omslutningsarea 1534 m2 1448,7 m2 1534,4 m2 - 

 

3.2 Elförsörjning 

Fastigheterna är anslutna till elnätet på traditionellt sätt. Dessutom försörjs Hus A också 

med elektricitet från 144 stycken solpaneler samt från en lagringslösning med batterier. 96 

av solpanelerna är PV-paneler med effekt på 325W och resterande 48 solpanelerna är 

hybridpaneler i form av PVT-paneler med effekt på 300W. Totalt täcker panelerna en area 

om 234,7 m2. Panelernas totala effekt är 45,6 kW. Solpanelerna sitter monterade på taken 

av servicebyggnaderna söder om lägenhetshusen. Hälften av panelerna är riktade rakt 

österut med lutningen 30 grader. Resterande paneler är riktade rakt västerut och har 

lutningen 30 grader. Den egenproducerade elen används som fastighetsel i Hus A, det vill 

säga el till allmänna utrymmen, drift av värmepumpar, cirkulationspumpar, fläktar, 

elektronik mm. Producerad solel används också av hyresgästerna i Hus A. Dessutom finns 

möjlighet att lagra överskottet i det installerade batteripaketet. eller sälja överskottet till 

andra konsumenter via elnätet. Styrningen av det elektriska flödet sköts av ett EMS, Energy 

Management System. 

Via sensorer i fastigheterna kan elförbrukningen följas i realtid. Förbrukningen kan brytas 

ned så lägenhetsinnehavare kan se sin förbrukning och fastighetsägare kan se förbrukning 

hos tex värmepumpar, belysning i allmänna utrymmen eller den producerade elen från 

solpanelerna. 

Efter en brand i servicebyggnaden framför Hus B, den 13/3 2021, tvingades PV-panelerna 

på dess tak att sättas ur drift. Efter detta datum producerades solel på 48 PV-paneler och 

48 PVT-paneler. De urkopplade panelerna har därefter inte tagits i drift.  

Värmen som kylvattnet leder bort från PVT-panelerna används för att värma upp borrhålen 

till bergvärmelösningen för Hus A. Detta är gynnsamt ur två perspektiv. Dels motverkas 

att borrhålet kyls av, dels hålls temperaturen av solpanelerna ner vilket gör att panelernas 

verkningsgrad inte avtar. 

3.3 Batterilagring 

I Åseda har installationen och batterilagringen som projekt genomförts med E.ON som 

projektledare. Installationen berör endast Hus A. Den tekniska lösningen som gjort bygger 
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på ”EO.N´s flexible storage solution for business” vilket är en komplett skalbar 

energilagringslösning innehållande alla olika delar som krävs för ett varierande energi och 

kraftbehov. Som batterileverantör valdes Nilar som har sin tillverkning i Gävle, Sverige. 

Batterierna är av typen NiMH (nickel-metallhybridbatterier) vilket är ett miljövänligt 

hållbart batteri med kapacitet för ett stort antal cykler som dessutom är återvinningsbara. 

Den installerade batterilagringen i Åseda består av 3 stycken ECI-576V-M där varje batteri 

har en kapacitet på 57,6 kWh vilket resulterar i en total energilagring på 172,8 kWh. Se 

bilaga 1. 

Växelriktaren som batterierna är kopplade till är en SUNSYS PCS2 TR OG 66 kW från 

Socomec´s, speciellt framtagen för ändamål i bostäder med batterier. I tillägg har även 

systemet Currently från CheckWatt installerats vilket är en typ av Energy Management 

System (EMS). Currently är en lärande programvara som avgör när batterilagret ska ladda 

respektive mata ut el till fastigheten. Detta görs med algoritmer som prognostiserar hur den 

kommande elkonsumtionen och elproduktionen kommer vara. Systemet använder sig av 

data från realtidsmätningar av köpt och såld el i anslutningspunkten till elnätet, 

produktionen från solcellerna och den rådande statusen för batterilagret. Utöver 

realtidsmätningar tas även historisk konsumtions- och produktionsdata med som 

beslutsunderlag vilket innebär att ju längre systemet varit aktivt desto större är 

prognostiseringsförmågan. Systemet kan på så sätt öka den egna användningen av el från 

solcellerna samtidigt som det reducerar effekttoppar vilket också gör att fastigheten under 

vissa tidsperioder kan vara/är självförsörjande. Så som systemet är programmerat idag 

prioriterar det att reducera effekttoppar före att maximera uppladdning från solceller. Detta 

innebär att batteriet kan laddas upp mitt på dagen med el från det fasta elnätet om det 

förväntas en effekttopp på nätet senare under dagen. I teorin, kan det i sin tur innebära att 

den el som produceras senare under dagen och som ej används för egenkonsumtion kan 

behöva säljas ut på nätet eftersom batteriet är fullt med el från det fasta nätet i väntan på 

effekttoppen. Se bilaga 1. 

3.4 Dagvattenuppsamling 
 

Dagvattenuppsamlingen i Åseda berör alla fastigheter på Järnvägsgatan 6 och sker genom 

uppsamling av vatten från byggnadernas tak, det vill säga från både Hus B och C utöver 

Hus A. Totala arean av husens grundplattor är 680 m2 vilket gör att den totala takarean blir 

något större på grund av fastighetens takutsprång. Vattnet som samlas upp används enbart 

till att förse fastigheternas WC-stolar.  

Det uppsamlade vattnet leds via rör ner till en liggande cylindrisk tank på 12 000 liter som 

är placerad bakom Hus B, se figur 2. Den faktiskt användbara volymen räknas dock till ca 

10 000 liter då pumpen i tanken sitter ca 15 cm över tankens botten och röret som leder 

bort vatten då den är full inte sitter ända upp i ”taket” på tanken.  

Inkommande vatten renas först från löv och dylikt genom en 

försedimenteringsavskiljare/slamavskiljare på 1 m3 placerad före uppsamlingstanken. 

Därefter renas vattnet även genom partikelfilter, UV-filter och aktivt kolfilter, alla 

placerade i Hus C. Filterreningen sker först efter tanken då vattnet pumpas till 

fastigheternas WC-stolar, alltså i nära anslutning till när det kommer att användas. Om 

tanken vid något tillfälle står tom kopplas det kommunala vattnet på för att täcka upp. 

Systemet har vattenmätare som visar återvunnet vatten för varje hus och en mätare som 
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visar den mängd kommunalt vatten som måste spetsas till för att täcka hela behovet av 

vatten till WC-spolning. 

3.5 Uppvärmning och varmvatten 
 

I vardera av de tre husen finns två bergvärmepumpar av märket Thermia, en primär och en 

sekundär. Dessa tar värme från två olika borrhål och värmer varmvatten för uppvärmning 

av fastigheten, primärt genom vattenburen golvvärme. Värmepumparna värmer också 

tappvarmvatten till lägenheterna. En temperaturgivare placerad utomhus avgör om 

golvvärmen ska vara på eller avstängd. Bryttemperatur är 15 grader, och vid högre 

utetemperatur är golvvärmen avstängd i lägenheterna.  

Hus A har som nämnt ovan, ett system där dess borrhål återvärms med kylvatten från 

hybridpanelerna. Detta görs för att använda mer av solenergin än bara den del som 

producerar el, och genom att återföra värme till borrhålen reduceras avkylningen av 

borrhålen. Borrhålen värms också upp ytterligare av fastigheternas komfortkyla. De 

boende har på dagar, då temperaturen är över 22 grader tillgång till frikyla genom 

bergvärmesystemet. Då jobbar systemet baklänges vilket istället gör att värme från 

lägenheterna leds ner i borrhålet och avges där vilket ökar temperaturen i borrhålen.   

Värmepumparnas elförbrukning mäts och loggas för uppföljning. Alla lägenheter är 

utrustade med mätare för varmvattenförbrukning. Lägenheterna är också utrustade med 

individuella temperaturgivare. Mätdata loggas och lagras för uppföljning. 

 

3.6 Ventilation 
 

Fastigheterna använder FTX-system med fläktar som styr tilluft och frånluft samt använder 

värmeåtervinning. Värmeåtervinning innebär att energi i den varma frånluften tas tillvara 

innan den släpps ut och energin återvinns genom att värma upp den kalla tilluften. Varje 

lägenhet har ett eget FTX-system, Swegon Casa R2 Smart, och kan styras individuellt. 

Luftflödet har tre lägen; Hemma, Borta och Forcerat. Hemma är det normala driftläget när 

boende befinner sig i lägenheten och boverkets krav om flöde på 0,35l/s per m2 boyta. Vid 

OVK-besiktning konstateras att boverkets krav uppnås då frånluftsfläkt går med 60% 

kapacitet och tilluftsfläkt med 50% kapacitet. Med borta-läget aktiverat sänks kapaciteten 

på frånluft till 30% medan tilluft sänks till 25%. I det forcerade läget ökas luftflödet på 

frånluft till 90% medan kapaciteten på tilluften ökas till 70%. 

 

3.7 Digitalisering - minenergi.se 

De boende i fastigheterna på Järnvägsgatan 6 i Åseda har tillgång till en 

digitaliseringstjänst vilken de når genom plattformen ”www.minenergi.se”. Genom 

tjänsten kan de boende se statistik över deras enskilda förbrukning av el och kall- och 

varmvatten samt temperaturen i bostaden över tid. Tjänsten tillhandahåller även en 

funktion för att se trender vilket gör det enklare för de boende att se om deras 

energiförbrukning minskar eller ökar. De kan själva välja om de vill jämföra hela månader 

eller enskilda dagar mot varandra. Syftet med installationen är dels att ge de boende en 

extra service samtidigt som tjänsten, genom att lyfta fram och synliggöra de boendes 

energiförbrukning kan fungera som ett incitament för den enskilda att sänka sin 

energiförbrukning och på så sätt också kostnad.  

  



16 

  

4. Projekterade värden  

I detta avsnitt presenteras projekterade/förväntade värden för de delområden som rapporten 

avhandlar.  

4.1 Projekterad energianvändning 

Innan byggnation genomfördes energiberäkningar av GranfloBygg AB med hjälp av 

beräkningsprogrammet EnergyCalc enligt ISO 13790. Dessa energiberäkningar bifogades 

övriga handlingar vid bygglovsansökan. Energiberäkningar görs för vardera av de tre 

husen. Byggregler och krav har hämtats från boverkets byggregler enligt BBR-24 samt 

standardiserade värden för energiberäkning enligt BEN-1. Byggnadernas specifika 

energianvändning beräknas för Hus A till 18,8 kWh/ (m2 och år). För Hus B beräknas den 

specifika energianvändningen till 18,8 kWh/ (m2 och år). För Hus C beräknas den specifika 

energianvändningen till 21,1 kWh/ (m2 och år). Tabell 4 visar ett urval av de projekterade 

ingående värden som användes vid beräkning. Fullständig energiberäkning kan ses i Bilaga 

2 för Hus A. Vid dessa beräkningar har inte solelsproduktion respektive batterilagring 

tagits med, vilket påverkar den specifika energianvändningen för Hus A. 3 

Tabell 4. Projekterade värden för energiberäkning vid uppstart för Hus A, Hus B och Hus C. 

  Hus A Hus B Hus C 

Energianvändning för uppvärmning (kWh/år) 4732 4368 11 160 

Beräknad energi vädringspåslag  (kWh/år) 3728 3424 3728 

Energiåtgång fläktar och cirk. pumpar  (kWh/år) 1577 1577 1577 

Beräknad energiåtgång tappvarmvatten (kWh/år) 23 300 21 400 23 300 

Beräknad Bergvärmebesparing enl. BEN 1 (kWh/år) 21 173 19 461 25 459 

Beräknad köpt el efter besparing (kWh/år) 17 526 16 104 19 669 

Byggnadens specifika energianvändning  (kWh/år/m2) 18,8 18,8 21,1 

 

Vid senare tillfälle genomfördes ytterligare en energiberäkning för Hus A. Under denna 

projektering användes beräkningsprogrammet TMF energi 9.2 med riktlinjer enligt BBR 

29. Värdena som användes är baserade på samma värden som för energiberäkningen som 

GranfloBygg genomförde med följande ändringar. Solceller och solhybrider tillför el vilket 

reducerar köpt el till 12 882 kWh/år. Kompensation har också gjorts för solhybridernas 

återvärmning av borrhålet. Vidare har elkonsumtion av kyla lagts till. Närvarostyrning av 

ventilation med givare i varje lägenhet har också lagts till samt att varmvattenförbrukning 

har minskat med 10% för energieffektiva blandare samt 10% för intern mätning och 

debitering. Detta ger en minsking från 25 kWh/år/m2 till 20 kWh/år/m2. Dessa åtgärder ger ett 

projekterat primärenergital för Hus A på 27 kWh/år/m2. Se Bilaga 3. 

4.2 Solceller, solhybrider och batterilagring 

Solcellsanläggningens energiproduktion projekterades utifrån de 144 panelerna fördelat på 

96 stycken 325W PV- paneler samt 300W PVT-paneler. Vid simulering med programvaran 

Polysun används ett snittvärde om 315W per panel. Panelerna har vid simuleringen 

fördelats på taken på tre av fastigheterna så att 24 paneler per hus är vända rakt åt öster, 

och 24 paneler per hus är vända rakt i västlig riktning. Samtliga paneler följer takets lutning 

om 30 grader. Vid simuleringen tar programmet hänsyn till fastighetens geografiska 

placering, Energiproduktionen av likström simuleras till 34 720 KWh på årsbasis. Med 

uppskattade förluster i växelriktare blir användbar växelström 33 799 kWh. Fördelningen 
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per månad ses i figur 3. Simuleringsrapporten finns som bilaga 10. Verktyget Polysun som 

använts vid simuleringen har god träffsäkerhet mellan projekterade värden och det verkliga 

utfallet.  

Batteriets storlek projekterades med målet att Hus A skulle bli självförsörjande under större 

delen av sommarmånaderna. För ändamålet valdes tre batteripaket från svenska Nilar med 

en kapacitet vardera på 57,6 kWh. Investeringskostnaden för hela batterisystemet var 1989 

000 före bidrag.  Fullständig redogörelse för val av batterilösning kan ses i bilaga 1.   

 

 
Figur 3. Projekterade värden för producerad el från solceller. 

Total strömförbrukning med avseende på fastighetsel simuleras till 15 641 kWh/år. 

Polysun fördelar denna förbrukning schablonmässigt per månad som visas i figur 4. 

 
Figur 4. Total projekterad strömförbrukning av fastighetsel för Hus A. 

Egenproduktionen, den el som fastigheten direkt kan använda från solcellsanläggningen, 

simuleras av Polysun. En fördelning per månad kan ses i figur 5. 
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Figur 5. Projekterade värden för egenkonsumtion för fastighetsel för Hus A från producerad el från solpanelerna. 

4.3 Dagvattenuppsamling 

Den projekterade installationskostnaden för dagvattensystemet var ca 450 000 kronor 

exklusive moms vilket täckte slamavskiljare, uppsamlingstank, pump, partikelfilter, 

kolfilter, UV-filter och den extra rördragningen av kallvattenledning till varje lägenhet.  

Vid uppstarten gjordes ett antagande att den totala volymen vatten till WC-spolning skulle 

bli ca 400 m3/år och att ungefär 75 % av den volymen skulle täckas av regnvatten. Den 

preliminära besparingen gjordes utifrån det till 9 000 kronor/år, då med ett vattenpris på 30 

kronor/m3. 

4.4 Värmepump 

Vid energiberäkning projekterades värmepumparnas COP-värde vara 3,5 som beräknas 

klara 100% av energibehovet för uppvärmning och 100% av energibehovet för 

uppvärmning av tappvarmvatten.  
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5. Metod 

Projektets mål är att skapa en sammanställning över Uppvidingehus fastigheter på 

Järnvägsgatan 6 som berör dess olika energi-system och installationer. Arbetet ska påbörjas 

med datainsamling från Uppvidingehus och dess underleverantörer. Data som behandlar 

hur fastigheten och dess systemlösningar är konstruerade och uppbyggda kommer fås 

direkt av Uppvidingehus. Data som behandlar mjuk information om batterilagring, 

energikonsumtion, vattenkonsumtion och producerad el kommer hämtas från olika 

plattformar som mäter och lagrar dessa värden i realtid. De verkliga värdena för 

solceller/solhybrider, dagvattenuppsamling och batterilagring ska jämföras med de som 

projekterades vid uppstart. Digitaliseringen utvärderas genom enkätstudie till de boende.  

Viss datainsamling ska även ske i form av en litteraturstudie över berörda system och 

installationer för att få en bredare förståelse för ämnet. För att uppnå syftet kommer 

metoden vara kvantitativ då både tillvägagångssätt och resultat kommer innehålla statistik 

över de berörda installationerna. För att göra litteraturstudien tillförlitlig ska referenser 

främst bestå av peer-reviewed granskade artiklar. Information ska i huvudsak hämtas från 

Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö genom söktjänster som OneSearch och Ebook 

Central. 

5.1 Kritik av vald metod  

Mätdata för objekten finns endast uppmätt över en kortare period. Detta har inverkat på 

resultatets tillförlitlighet.  
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6. Genomförande 

Följande avsnitt visar hur sammanställning och utvärdering har gjorts för de olika 

delsystemen i projektet. De plattformar och program som använts är Evo, Energyinbalance 

och FusionSolar. Evo är en molnbaserad tjänst från företaget Elvaco som genom 

direktuppkoppling med mätare samlar och lagrar data över en rad olika områden så som 

vattenförbrukning, elkonsumtion och innetemperaturer. Energyinbalance och FusionSolar 

visar data över solceller, batterilagring, elproduktion och elkonsumtion. De fungerar på 

liknande sätt som Evo men visar dessutom data i realtid. Energybalance synkar och hämtar 

sin data från Checkwatts system Currently. 

6.1 Elkonsumtion, elproduktion och batterilagring 

Verkliga data över fastigheternas energilagring och el-produktion/konsumtion har hämtats 

från programmen Elvaco Evo, Energyinbalance och FusionSolar. Den data som samlats in 

över batterilagring och el-produktion/konsumtion har sammanställts i Microsoft Excel för 

att sammanställas och enklare kunna jämföras med projekterade värden. 

6.2 Dagvattenuppsamling  

Genom plattformen Evo hämtades data över hur mycket återvunnet vatten varje hus använt 

till WC-spolning. Initialt skulle även data över hur mycket kommunalt vatten som behövde 

spetsas till för att täcka det fulla behovet också lästs av där. Detta gick inte då vissa 

undermätare felaktigt installerats av kommunen och då dessa byttes till Uppvidingehus 

egna gick tidigare data förlorad. Detta gjorde att ett exakt verkligt värde för totala volymen 

vatten till WC-Spolning ej kunde fastställas. Som alternativ användes istället tidigare 

utförda beräkningar, gjorda av värme och vattenansvarig före bytet av undermätare skedde. 

Beräkningarna grundar sig på total volym uppsamlat dagvatten från april 2020 till mitten 

av januari 2021 och på total volym kommunalt spetsvatten under samma tidsperiod. 

All vattenförbrukning har sammanställts i Microsoft Excel där även kostnadsbesparingen 

det uppsamlade vattnet ger har beräknats och jämförts med investeringskostnad. 

Vattenpriset som har använts till dessa beräkningar är 23,75 kr/m3 och är den taxa 

Uppvidinge kommun har för vatten och spillavlopp med mätare. [29] 

Ett utdrag ur SMHI:s databas för nederbörd togs också fram för att få en grovuppskattning 

på hur mycket regn som kommit under den period då uppsamling skett. Det gjordes med 

Växjö som plats då närmst placerade väderstationen fanns där och det antas att Åseda haft 

en liknande nederbörd under samma period. SMHI:s data sammanställdes och en 

ungefärlig volym vatten som kommit på taken beräknades. Den jämfördes sedan med 

uppsamlad volym vatten och på så sätt erhölls ett ungefärligt mått på hur mycket vatten 

som kunde samlats upp om inte tanken varit full.  

6.3 Digitalisering  

Digitaliseringstjänsten ”www.minenergi.se” utvärderades genom en anonym enkätstudie 

för de boende och skapades på enkätplattformen survio.com. Enkäten spreds genom ett 

informationsblad som skickades ut till de boendes postfack, se bilaga 5. Bladet innehöll en 

kort presentation av inblandade i projektet och i vilket syfte enkäten kom till. Genom en 

QR-kod fick de upp en länk som förde de vidare till enkäten. 
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Enkätfrågorna utformades på ett sätt så att de skulle spegla hur stort intresset för tjänsten 

var och om de uppskattade den, se bilaga 6. Enkäten innehöll även ett par korta frågor om 

hur de boende upplevde komforten i sina lägenheter. För att responsen skulle blir störst 

möjlig gjordes enkäten relativt kort med en svarstid på ca 4 minuter och var aktiv i över en 

månads tid.  

6.4 Värmesystem  

Grundtanken att beräkna den temperaturökning och därmed också energivinning som 

värmeåtergivningen i borrhålet tillför genomfördes ej. Detta då det var väldigt svårt att 

beräkna hur stor mängd värmeenergi som tillfördes borrhålet på grund av att det sker från 

de tre följande oberoende källorna: grundvatten, komfortkyla och alstrad värme från 

solhybrider. Som alternativ presenteras istället ett resultat på området som företaget 

Solhybrid AB låtit genomföra på deras testborrhål för att ge en uppfattning om hur mycket 

vinning en sådan lösning kan ge.  

6.5 Energiberäkning och energideklaration  

Energiberäkning genomförs av extern konsult, Energirevisor Per Wickman, för Hus A. 

Beräkningsprogrammet TMF Energi 9.2 används för denna energiberäkning. 

Energideklarationer genomförs av samma externa konsult för Hus A, B och C.  
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7. Resultat 

I följande avsnitt presenteras all verkliga data som uppmäts och sammanställts under 

projektet. 

7.1 Energideklaration och energiberäkning 

Vid gjord energiberäkning för Hus A enligt TMF används faktisk elförbrukning för 

uppvärmning som inparameter istället för projekterade värden. Detta leder till ett 

primärenergital enligt BBR 29 på 40 kWh/m2/år. Vid denna beräkning ökar fastighetens 

Um - värde från 0,19 till 0,27. Fullständig TMF beräkning kan ses i Bilaga 7. 

Även vid framtagande av energideklarationer används den faktiska elförbrukningen som 

inparameter istället för projekterade värden. Resultatet från genomförd energideklaration 

för samtliga hus redovisas i tabell 5. Beroende på vilken version av BBR som används vid 

beräkningen blir husens primärenergital för BBR 25 och 29 olika då olika viktningsfaktorer 

används när el är energikälla till uppvärmning. [30] Fullständig energideklaration för Hus 

A kan ses i Bilaga 8 och fullständig energideklaration för Hus C kan ses i Bilaga 9. 

Tabell 5. Specifik energianvändning enligt BBR 24 samt primärenergital enligt BBR 25 och 29 för Hus A, B och C. 

 Hus A Hus B Hus C 

BBR 24 (kWh/m2/år) 22  28 29 

BBR 25 (kWh/m2/år) 36 45 46 

BBR 29 (kWh/m2/år) 40 51 51 

 

7.2 Elkonsumtion  

Insamlad data för energikonsumtion är tagna från plattformen Evo. 

Tabell 6 visar elkonsumtionen för värmepumparna i de tre husen. Hus C togs i drift tidigare 

än Hus A och Hus B därav luckorna i tabellen. 

Tabell 6. Elkonsumtion till värmepumparna i respektive hus i kWh. 

Månad Hus A Hus B Hus C 

Apr-20 - - 1326 

Maj-20 - - 1434 

Jun-20 - - 878 

Jul-20 555 787 921 

Aug-20 607 870 852 

Sep-20 933 1166 1135 

Okt-20 1785 1565 1644 

Nov-20 2383 1881 2107 

Dec-20 2640 1840 2343 

Jan-21 3523 2967 3122 

Feb-21 2400 1760 2534 

 

Elkonsumtionen i tabell 6 presenteras även grafiskt i figur 6. 
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Figur 6. Elkonsumtion för värmepumparna i respektive hus i kWh. 

Den övriga elkonsumtionen för respektive fastighet presenteras i tabell 7. Denna 

elkonsumtion driver belysning, ventilation, elbilsladdning, teknisk utrustning och 

inkluderar även hushållselen.  

Tabell 7. Elkonsumtion till fastighetens övriga utrymmen. 

Månad  Hus A Hus B Hus C 

Apr-20  - - 2389 

Maj-20  - - 2137 

Jun-20  - - 2171 

Jul-20  1691 2083 2289 

Aug-20  1920 2079 2326 

Sep-20  2118 2142 2306 

Okt-20  2763 2350 2281 

Nov-20  2768 2811 3008 

Dec-20  4235 2707 2918 

Jan-21  4010 3106 3891 

Feb-21  3866 3186 3166 

 

Elkonsumtionen i tabell 7 presenteras även grafiskt i figur 7. 
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Figur 7. Elkonsumtion till fastighetens övriga utrymmen. 

 

7.3 Elproduktion solceller och solhybrider 

Uppmätta värden för elproduktion från solcellerna, självkonsumtion, såld el och köpt el för 

Hus A erhålls från mätverktyget Energyinbalance. Installationen av solcellerna 

färdigställdes 15e oktober. Notera att oktober månad inte är komplett. Elproduktionen för 

delar av oktober, självkonsumtionen, den sålda elen samt total köpt el på månadsbasis kan 

ses i tabell 8. Observera att produktionen av solel under sista halvan av mars och hela april 

är reducerad ca 33 % på grund av brand i ett av de servicehusen där solceller är installerade. 

Tabell 8. Elproduktion för solcellerna, självkonsumtion, såld el och köpt el i kWh på månadsbasis. 

Månad Elproduktion Självkonsumtion kWh Såld kWh Köpt el 

Okt 1199 333 866 4545 

Nov 343 299 44 5259 

Dec 120 83 37 6519 

Jan 97 91 5,61 7571 

Feb 435 319 116 6504 

Mars 1864 1306 558 4861 

April 2425,95 1196,97 1228,98 3804 

Total 6483,95 3627,97 2855,98 39 063 
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De värden som visas i tabell 8 kan även ses grafiskt i figur 8. 

 

 
Figur 8. Elproduktion, självkonsumtion, såld el och köpt el för Hus A under månaderna oktober till april. 

Solpanelernas produktion av el står i direkt proportion till antalet timmar som panelerna 

belyses. SMHI:s väderdatabas innehåller soldata uppdelat per månad samt medelvärden av 

tidigare år. Soldata hos SMHI finns inte för Åseda. Växjö är närmaste mätstation, men ger 

ändå en god uppfattning om hur antalet soltimmar fördelar sig över året. I figur 9 visar den 

orange:a grafen historiska medelvärden över antalet soltimmar, medan den blå grafen visar 

antalet soltimmar för slutet av 2020 samt början av 2021, dvs de månader som solpanelerna 

varit i drift. SMHI definierar solskenstiden som den tid då den direkta solstrålningen 

överstiger 120 W/m2. 

 
Figur 9. Soltimmar för 2020/2021 samt historiska värden på soltimmar. 

7.4 Batterilagring 

Genom applikationen Energyinbalance sammanställs grafer, tabeller och rapporter från 

aggregerat data från solelsproduktion, köp, försäljning och lagring. I rapporten har två 

datum valts, 20 januari 2021 och 4 maj 2021 som får representera en vinterdag och en 

vårdag.  
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Figur 10 visar hur elförbrukningen fördelar sig per timme över dygnet. Vidare visar figuren 

hur mängden köpt el fördelar sig över dygnet. Hos en anläggning utan solceller eller 

battierilagring skulle dessa grafer sammanfalla. Kurvan över köpt el kan därigenom hållas 

betydligt planare och undviker förbrukningstopparna.  

 
Figur 10. Köpt el samt hur elförbrukningen varit om batterier inte varit installerade 4/5 2021. 

Figur 11 visar data för 4:e maj nedbrutet på minutnivå. Röd kurva visar köpt el, grön kurva 

visar el till och från batteripaketet, gul kurva visar solelsproduktionen. Då kurvorna ligger 

över 0 kWh-nivån innebär det att el konsumeras. När kurvorna ligger under 0 kWh-nivån 

innebär det att elektricitet antingen laddar upp batteripaketet (grön), eller säljs till elnätet 

(röd).  

 
Figur 11. Minutdata för köpt och såld el, uppladdning och urladdning av batteri samt solcellsproduktion 4/5 2021. 

Monitoreringsverktyget för solpanelerna, Fusion Solar, rapporterar detaljerade data för 

solelsproduktionen. Figur 12 visar hur elproduktionen varierat under dygnet 4:e maj 2021. 

 
Figur 12. Produktion av solel 4/5 2021. 

Figur 13 visar hur köpt el och förbrukad el fördelats under dagen 2021-01-21 samt hur 

effekttopp kapats, jämför med figur 10 ovan. 
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Figur 13. Köpt el samt hur elförbrukningen varit om batterier inte varit installerade 21/1 2021. 

Figur 14 visar data för 21:e januari nedbrutet på minutnivå, jämför figur 11. 

 

 

 
Figur 14. Minutdata för köpt och såld el, uppladdning och urladdning av batteri samt solcellsproduktion 21/1 2021. 

Figur 15 visar hur elproduktionen varierat under dygnet 21:e januari 2021, jämför figur 

12. 

 
Figur 15. Produktion av solel 21/1 2021. 
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7.5 Dagvattenuppsamling 

Resultat över förbrukat vatten till WC-spolning och den besparing detta ger presenteras i 

tabell 9. Sedan uppstart har reningsfilter behövts bytas oftare än planerat på grund av stora 

mängder fågelavföring i vattnet och det tillkommer ca 3000 kronor per år i driftskostnader 

för byte av filter mm. Anläggningen uppfyller inte tillräckligt god vattenkvalité för att 

användas till tvättning. Observera att Hus A och B ej varit i drift under hela de angivna 

perioderna.  

 

Sammanställningen av historisk nederbörd från SMHI:s databas visade att det under den 

aktuella perioden, maj 2020 till april 2021, regnat totalt 715 mm vilket var något över 

snittet som låg på 625 mm under samma period. Totalt kan det då antas kommit ungefär 

511 m3 på taken, räknat med 35 extra m2 för takutsprången. Det är uppenbarligen för lite 

då totalt uppsamlad volym är större än så, se diskussion.   

Tabell 9. Sammanställning över volym och besparing för dagvatteninsamling under två olika tidsperioder 

Hus A B C Totalt 
2020-05-01-2021-04-30 (1 år 

för Hus C) 

    

Förbrukat dagvatten WC m3 160,4 172,7 253,8 587,1 

Total besparing kr  - - - 13 943,9 

     

≈2020-04-01-2021-01-15     

Förbrukat dagvatten WC m3 106,5 118,3 186,4 411,2 

Kommunalt spetsvatten m3 ≈  - - - 140 

Total besparing (kr) 
- - - 9 765,6 

Andel WC-vatten från 

dagvatten (%) 

- - - 74,6 

 

7.6 Solhybrid - Testanläggning 

Solhybrid AB har på 5 anläggningar genomfört tester på hur mycket värmeenergi som ett 

solhybridsystem för ner i de anslutna borrhålen och beräknat hur stor förbättring detta ger. 

Resultatet visade att för varje grad ökning på temperaturen i borrhålet erhölls en ökning på 

värmepumpens verkningsgrad med ca 3–3,5 %. I de undersökta borrhålen höjdes 

temperaturen ca 10 grader, till höst och vår gav det en temperatur i borrhålen på 11–14 

grader vilket totalt sett ökade värmepumpens verkningsgrad med 30–35 %. Se bilaga 1.  
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7.7 Digitalisering 

Från enkätundersökningen som gjordes erhölls endast ett svar som presenteras i tabell 10 

för de 12 olika frågorna. För att se frågorna, se bilaga 5. 

Tabell 10. Svar på enkäten för det svaret som kom in. 

 Utvärdering digitaliseringstjänst.   

1. JA 7. JA 

2. För att kolla min konsumtion och om 

jag är över eller under snittet. 
8. NEJ 

3. NEJ 9. Jag tycker komforten är bra. 

4. En gång i månaden 10 Fungerar oftast bra 

5. NEJ 11. Tas upp väl 

6. JA 12. Bra 
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8. Diskussion och slutsats 

Projektets olika frågeställningar och delområden behandlas separat och diskussionen 

indelas styckvis utifrån dessa områden. Under projektets gång har det också gjorts 

upptäckter som ej har direkt koppling till rapportens syfte eller mål, men ändå har påverkan 

på fastigheternas energibalans. Dessa frågor noteras i avsnitt 8.5 – Förslag på uppföljning. 

8.1 Energiberäkning och energideklaration 

Den initiala energiberäkning som gjordes för de tre husen utfördes av GranfloBygg AB. 

Beräkningarna grundade sig på BBR 24 och de var dessa beräkningar som bifogades vid 

bygglovsansökan. Solpanelsanläggningen för Hus A finns inte med i dessa beräkningar. Ur 

detta projekts perspektiv är det Hus A som är mest intressanta att studera och avsaknad av 

dessa energilösningar i beräkningen gör att de värden som energiberäkningen generade för 

Hus A inte är relevanta att ha med i kommande jämförelse. 

En förnyad energiberäkning med projekterade värden gjordes, baserad på samma värden 

som GranfloByggs. Denna beräkning gjordes med TMF energi och inkluderar solpaneler, 

tar hänsyn till energieffektiva blandare och effekterna av individuell debitering samt 

inkluderar de boendes ändrade beteende med digitalisering. Resultatet presenteras utifrån 

BBR 29 och ger ett primärenergital på 27 kWh/m2/år. Det är detta värde som Hus A ska 

jämföras med när uppföljningen görs med faktiska värden.  

Vid energideklarationen av Hus A där den faktiska energiförbrukningen använts beräknas 

värdet på primärenergitalet till 40 kWh/m2/år istället för 27 kWh/m2/år. Detta kan förklaras 

med flera olika faktorer. Uppföljning har visat att innetemperaturen har varit 2–3 grader 

högre än vad som först beräknats, se bilaga 8. En beräkning med utgångspunkt i den 

faktiska elförbrukningen ger ett Um-värde på 0,27 W/(m2*K) istället för 0,19 W/(m2*K). 

Detta kan förklaras med att materialet i nyproducerade fastigheter har en fukthalt som är 

hög, se bilaga 8. Det åtgår energi att torka ut byggnadsmaterialet vilket kan påverka Um-

värdet negativt under så lång tid som 2 år.  

Hus A och Hus C är varandras spegelbilder, men skiljer sig åt då Hus A har solpanelerna. 

Jämförelsen mellan dessa hus blir intressent då man ser vilket påverkan solpanelernas 

installation faktiskt har på primärenergitalet. Hus A har 40 kWh/m2/år medan Hus C har 

51 kWh/m2/år med kravnivå enligt BBR 29. I detta fall sänks primärenergitalet med ca 

20% genom att installera solpaneler. Med stärkta krav från Boverket kan en 

solpanelsanläggning vara nödvändig för att uppnå de krav som ställs för att få bygglov vid 

nyproduktion.  

8.2 Solceller, elkonsumtion och batterilagring 

Solpanelsanläggningen har varit i drift sedan oktober 2020. Data finns således bara 

tillgängligt för 7 månaders produktion. Jämförs de projekterade värdena från figur 3 för 

elproduktionen med det verkliga utfallet från figur 8 framgår att utfallet är lägre för alla sju 

månader. Sammanställning över projekterade och verklig produktion ses i figur 16. 

Avvikelsen under mars och april kan förklaras med branden i servicebyggnaden framför 

Hus B, då 48 PV-paneler på taket av byggnaden togs ur drift. Resterande avvikelsen kan 

vara väderberoende, men vid kontroller med SMHI framgår att antalet soltimmar för 

närliggande Växjö bara marginellt avviker från ett normalår. En förnyad uppföljning av 
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elproduktionen bör genomföras när anläggningen åter är i full drift för att klargöra att det 

inte finns felaktigheter i installationen. 

 
Figur 16. Sammanställning av figur 3 och figur 8 för projekterad solelsproduktion samt den verkliga solelsproduktionen 

Dimensioneringen av solpanelsanläggningen gjordes med målet att Hus A skall vara 

självförsörjande med el, både med avseende på fastighetsel och hushållsel, under större 

delen av sommaren, dock utan att exakt specificera vilken tid som avses. Under 

projekteringen planerades också för en lagringslösning av el. En lagringslösning var 

nödvändig eftersom solel bara produceras dagtid, medan konsumtionen sker dygnet runt. 

Valet av paneler gjordes så att takytan på de tre servicebyggnaderna täcktes. Dessa 

byggnader har tak som lutar i östlig respektive västlig riktning. Detta är inte den optimala 

placeringen om syftet är maximal produktion. Men med dessa riktningar genereras en 

större mängd el förmiddag och eftermiddag då behov oftast är större. De uppnås på sås sätt 

en något plattare men bredare kurvprofil än vad solpaneler i rakt söderläge skulle ge. 

Dessutom fanns dessa takytor redan tillgängliga för installation.  

Figur 17 visar en sammanställning av den projekterade solelsproduktionen från figur 3 

samt en sammanslagning av elförbrukningsvärden för Hus A från tabell 6 och Tabell 7. 

Som visas i Figur 17 så är den projekterade solelsproduktionen betydligt högre än vad 

fastigheten kräver under juli och augusti. Det är även rimligt att anta att samma gäller för 

april, maj och juni. Detta betyder i korthet att fastigheten producerar mer el än vad 

fastigheten konsumerar under samma period. 

  
Figur 17. Projekterad solelsproduktion samt den totala uppmätta förbrukningen för Hus A. 

Målet med att Hus A ska vara självförsörjande under sommarmånaderna har goda 

förutsättningar att uppfyllas. Detta kräver också en väldimensionerad lagringslösning. I juli 

månad där fastigheten totalt förbrukar ca 2200 kWh blir dygnsförbrukningen ca 73 kWh. 
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Batterilagringens kapacitet räcker till drygt två dygns förbrukning och således mer än väl 

för att lagra solenergi över en natt. Om målet med solpanelerna är att vara självförsörjande 

av el under sommarmånaderna är anläggningen något överdimensionerad. Under juli och 

augusti producerar anläggningen mer än dubbelt så mycket som fastigheten själv 

konsumerar. Samma överproduktion gäller sannolikt även maj och juni.  

Även batterianläggningen kan anses vara överdimensionerad. Två batterier med en total 

effekt på 115,2 kWh hade varit mer än tillräckligt för att lagra mer än ett dygns förbrukning 

under sommaren. Fördelen med ett större batteripaket är att fastigheten kan klara en längre 

period med låg elproduktion. En svensk sommar är som bekant inte helt fri från dåligt 

väder. Den EMS som styr elflödet och som avgör om el ska köpas, konsumeras, lagras eller 

säljas bestäms som nämnt av CheckWatts Energy Management System Currently. Det 

framgår från data den 4/5 och 20/1 att Currently prioriterar att kapa effekttoppar. Det verkar 

också som att Currently i andra hand prioriterar att lagra egenproducerad el framför att 

sälja denna el till nätet, då ingen el säljs under dessa dagar. Från tabell 8 framgår det att en 

stor del el som producerats av solpanelerna säljs. Under april har nästan 50% av den 

egenproducerade elen sålts. Detta är anmärkningsvärt, då den egna elproduktionen 

sannolikt inte är så stor att den fyller batterilagringen vilket gör att en annan konfiguration 

av Currently bör undersökas. Med optimalt utnyttjande bör alltså ingen el behöva säljas i 

ett system som detta med en så stor batterilösning vilket ger skäl till att ifrågasätta valet av 

prioritering, det vill säga kapning av effekttoppar före maximering av självkonsumtion från 

solcellsanläggningen. Speciellt då de effekttoppar som kapas inte är särskilt stora utan 

ligger endast på ett par kW. I tabell 9 ses även att det i en kall månad som januari säljs 5,61 

kWh då elproduktionen totalt uppgår till 97 kWh. Varför detta görs är oklart då sannolikt 

all producerad el hade kunnat användas i fastigheten. Om utgångsläget hela tiden hade varit 

att använda all producerad el för egenkonsumtion skulle Hus A under april månad varit 

självförsörjande till ca 72 %. Detta räknat med värden för producerad el, såld el, och 

totalkonsumtion från tabell 9 och med en förväntad elproduktionsökning på ca 1200 kWh 

om branden som uppstod i ett av servicehusen där en tredjedel av solcellerna var 

installerade ej hade inträffat. Det innebär att Hus A sannolikt skulle kunna vara 

självförsörjande under sommarmånaderna maj, juni, juli, augusti och möjligt även en bit in 

i september. Målet från starten var att uppnå just detta och med en annan konfiguration på 

styrningen av batterilagringen bör det vara fullt möjligt. Det ska också tilläggas att höga 

effekttoppar per automatik reduceras om en hög självförsörjandegrad uppnås.   

Elproduktion och eldistribution i Sverige står inför utmaningar. Kärnkraftverk avvecklas 

och ersätts med vindkraft och solkraft samt kombineras med befintlig vattenkraft. Men inte 

ens med fullt utbyggd vind och solkraft är det säkert att el kan produceras när behovet är 

som störst. Vidare är kapaciteten i elnätet inte tillräckligt utbyggt för att transportera el från 

vattenkraftanläggningar i norra Sverige till konsumenterna i södra Sverige. Frågan 

kompliceras ytterligare då Sverige har som mål att bli ett fossilfritt samhälle där bl.a. 

transporter väntas ske med eldrivna fordon vilket kommer att öka behovet av en stabil 

elproduktion.  Batterilagringslösningar hos konsumenter kan därför ha andra syften än att 

lagra egenproducerad el. En viktig aspekt, som får större påverkan ju fler lagringslösningar 

som installeras i samhället, är möjligheten att jämna ut förbrukningen och kapa 

effekttopparna i elnätet. Som ses i figur 17 från 4:e maj att anläggningen i Hus A redan 

genererar detta mervärde. Konsumtionstoppar på ca 9,5 kWh kan på timbasis reduceras till 

att köpa endast 6 kWh, dvs en reducering maxvärde med drygt 30%. En lagringslösning är 

inte knuten till de som har solpaneler installerade, utan kan också installeras hos 

konsumenter utan solpaneler. Batteriet laddas då när belastningen av elnätet är låg vilket 
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ger ett lägre elpris, och när belastningen i nätet är hög sker konsumtionen hos abonnenten 

med el från batterilagringen. 

Lagringslösningar är generellt sett dyra, men med statliga subventioner kan 

installationskostnaderna reduceras med upp till 50%. Det är därför rimligt att anta att 

lagringslösningar hos konsumenter är något som regeringen förespråkar. En anledning till 

så stora subventioner kan vara att det driver på utvecklingen av lagringslösningar vilket 

kortar ner tiden för när sådana installationer kan löna sig utan subventioner. Det är lite av 

ett måste i takt med att allt mer energi väntas komma från sol och vind där 

energiproduktionen kan skilja sig stort från dag till dag.  

I framtiden är det troligt att elpriset kommer vara mer rörligt än vad det är idag. Om elpriset 

justeras efter tillgång och efterfrågan under dygnet finns det ekonomiska fördelar med att 

köpa el när belastningen är låg och ladda sin batterilagring, och konsumera den lagrade 

elen när belastningen i elnätet är hög alternativt sälja sin lagrade el då elpriset är dyrare.  

8.3 Dagvattenuppsamling  
 

Resultatet för dagvattenuppsamlingen visar att den volym som samlats upp under 1 år ger 

ca 11 000 kronor i besparing per år, detta efter avdrag för driftskostnader. Med den 

kalkylen skulle det ta ungefär 41 år att hämta hem investeringen vilket inte kan ses som 

speciellt lönsamt ur en kostnadssynpunkt. Då den totalt uppsamlade volymen vatten under 

samma period översteg SMHI:s mätningar får det antas att det kommit en högre nederbörd 

i Åseda under den perioden, det kan även förmodas att det mesta av vattnet som faller på 

taken leds ner i tanken (liten andel som stänker ut). Under den tiomånaders period som det 

kommunala spetsvattnet kunde läsas av och som det tidigare gjorts beräkningar för blev 

resultatet ca 411 m3 förbrukat regnvatten och ca 140 m3 tillskott från kommunalt vatten. 

Dagvattenuppsamlingen stod då nästan för 75 % av det totala vattenbehovet för WC-

spolning vilket också var målet vid projektering. 

Det finns dock ett par faktorer som bör tas i beaktning med ovan nämnda värden. De första 

månaderna var det endast Hus C som var i drift tills Hus B och Hus A var färdigbyggda 

och klara för inflyttning. Detta gör dels att tanken under en viss period fylldes på med 

vatten från alla tak men som endast användes i Hus C och senare tillsammans med Hus B 

innan det började användas för alla tre hus. Det kan alltså ha funnits tillfällen då tanken 

varit full vilket den egentligen inte hade varit om alla hus varit i drift. Det finns även den 

aspekten att det under perioden för insamlande av data varit tre stycken inflyttningsperioder 

vilket ger ett visst utrymme för tomma lägenheter. Utöver dessa faktorer ger även 

pandemin av coronaviruset Covid-19 att data kan ha ändrats i förhållande till ett normalår. 

Det kan antas att de boende har spenderat mer tid hemma och på så sätt kan förbrukningen 

av WC-vatten ökat.  

När ett system som detta ska utvärderas bör dess lönsamhet inte bara handla om 

besparingen uttryckt i pengar för den enskilda. Den besparing det ger i form av minskat 

behov av renat dricksvatten bör också tas med, likaså det minskade tryck och slitage på 

reningsverk och rörinfrastruktur för dricksvatten. Behovet av extra utbyggnad för dessa 

kan också minskas. I framtiden kan det mycket väl tänkas att regnuppsamlingssystem är 

allt mer utbyggda och vanliga i takt med ett mer hållbart tänkande kring rent dricksvatten, 

speciellt på lokalt utsatta områden där just vattentillgången inte är tillräckligt god. 
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Vattenkvalitén är idag inte tillräckligt hög för att kunna användas för tvättning av kläder, 

speciellt inte med de stora mängder fågelavföring som det har i dagsläget. I teorin skulle 

det kanske kunna vara möjligt med det system som finns idag. För att säkerställa att den 

typ av användning skulle kunna ske bör det tas prover på dagvattnet efter rening som sedan 

jämförs med de krav som finns. Fler användningsområden skulle minska tiden tanken var 

full och då även öka besparingen sett till både volym och pengar samt även korta ner tiden 

för att räkna hem investeringskostnaden. Det ska dock tillägas att en högre vattenkvalité 

också ställer högre krav på rening och möjligtvis även ökade investerings- och drifts-

kostnader. 

8.4 Solhybrid - Testanläggning   
 

De resultat som Solhybrid AB kommit fram till under testförsöken visar att tekniken har 

stor potential och är värd att fortsätta utveckla. Det ska påpekas att de ökningar i temperatur 

och verkningsgrad som resultatet av testerna visar inte kan fungera som en generell analys 

som kan appliceras var som, utan varierar förmodligen med olika platser. Däremot fungerar 

de för att ge en fingervisning om i vilket spektrum en eventuell temperaturökning av 

borrhålen ligger och hur verkningsgraden för en värmepump kan påverkas på grund av den. 

8.5 Digitalisering    

Ur digitaliseringsenkäten går det på grund av den dåliga responsen ej dra några större 

slutsatser. Bristen på respons skulle kunna tolkas bero på bristande intresse för tjänsten 

men det är högst svårt att bestämma. Valet av metod för utskick kan ifrågasättas, i efterhand 

är det möjligt att ett mail (med länk till enkäten) till varje boende hade fått större 

svarsprocent. Om det ej heller varit pandemi skulle det även ha varit möjligt att genomföra 

undersökningen på plats med dörrknackning hos de boende och kanske delat ut enkäten i 

pappersform.  

8.6 Förslag på uppföljning  

När solcellsanläggningen åter är i full produktion, och varit i drift minst ett år bör 

elproduktionen följas upp. Då projekterade värden har god träffsäkerhet bör utfallet med 

uppmätta värden vara jämförbara.  

En annan intressant studie är att följa upp elförbrukningen av värmepumparna i Hus A 

respektive Hus C. De båda fastigheterna är i stort sett identiska, men spegelvända, och 

uppvärmningen och produktionen av varmvatten bör vara jämförbar. Skillnaden är att Hus 

A använder kylvatten från hybridpanelerna till att återvärma borrhålen, medan Hus C 

saknar denna återuppvärmning. Om återuppvärmningen har effekt på borrhålets temperatur 

bör detta kunna ses i elförbrukningen för värmepumparna där Hus A borde konsumera 

lägre än Hus C.   

För dagvattenuppsamlingssystem som detta vore det bra med vattenmätare för nivån i 

tanken och för utgående vatten som ej kan lagras då tanken är full. Detta skulle ge intressant 

data för att beräkna rätt storlek på tank och uppsamlingsyta och på så sätt fungera som 

värdefullt underlag till framtida system.  

För att göra en mer grundlig analys av batterilagringen bör mätare installeras som visar vad 

batteriet är laddat med, solel eller el från det fasta nätet. Det hade även varit intressant med 
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mätare/program som mer tydligt synliggör hur mycket el som faktiskt lagras i batteriet och 

som annars hade behövts säljas om en batterilagring ej hade funnits. 

Sammanfattningsvis anser vi att en uppföljning på denna rapport bör göras om ca 3–4 år 

för att följa upp systemen. Vi anser att det är mer värt att vänta den tiden än att göra det 

redan nästa år. Dels för att kunna utesluta de första månaderna då alla hus ej var i drift och 

för att förhoppningsvis Corona pandemin och allt det den innebär med mer tid spenderad 

hemma är slut vilket ger data för mer normala driftår. Det är även mer intressant att kunna 

jämföra flera år med varandra och sammanställa de till ett årsgenomsnitt än att endast 

analysera ett år. Det felaktiga bytet av vattenmätare har även reducerat tiden för 

uppsamlande av data vilket ger än mer incitament att vänta med en uppföljande rapport.     

  



36 

  

 

7. Litteraturförteckning 
 

[1]  Naturvårdsverket, ”Sveriges del av EU:s klimatmål,” 17 02 2020. [Online]. Available: 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatataganden/. [Använd 07 05 

2021]. 

[2]  Naturvårdsverket, ”Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk,” 15 12 2020. 

[Online]. Available: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-

och-klimatpolitiska-ramverk/. [Använd 05 04 2020]. 

[3]  Energimyndigheten, ”Energiläget 2020,” ET 2020:1 ISBN: 978-91-89184-53-4, 2020. 

[4]  Boverket, ”Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande,” 05 02 2020. [Online]. 

Available: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-som-inte-langre-gar-

att-soka/stod-for-innovativt-och-hallbart-bostadsbyggande/. [Använd 05 04 2020]. 

[5]  J. Nelson, THE PHYSICS OF SOLAR CELLS, London: Imperial College Press, 2003.  

[6]  A. Alshahrie, A. A. Ghamdi, S. Joudakzis och W. E. Elsayed, ”The optoelectronic 

properties of developed p–n junction on the textured silicon surface for improving the 

solar cell performance,” i Optik, Jeddah, Elsevier GmbH, 2018, pp. 778-783. 

[7]  Energimyndigheten, ”Olika typer av solceller,” 17 januari 2019. [Online]. Available: 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-

solceller/olika-typer-av-solceller/. [Använd 6 Maj 2021]. 

[8]  NREL, ”Best Research-Cell Efficiency Chart,” [Online]. Available: 

https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html. [Använd 6 Maj 2020]. 

[9]  P. Kumar, B. P. Singh och S. K. Goyal, ”Solar PV cell materials and technologies: 

Analyzing the recent developments,” i materialstoday: Proceedings, United Kingdom, 

Elsevier Ltd., 2021, pp. 2843-2849. 

[10]  S. Ruhle, ”Tabulated values of the Shockley–Queisser limit for single junction solar 

cells,” i Solar energy, United Kingdom, Elsevier Ltd, 2016, pp. 139-147. 

[11]  Jämtkraft, ”Verkningsgrad för solceller i olika väderstreck,” [Online]. Available: 

https://www.jamtkraft.se/kundservice/guider/solel/verkningsgrad/. [Använd 8 Maj 

2021]. 

[12]  Regeringskansliet, ”Regeringen ökar stödet till solceller,” 14 December 2017. [Online]. 

Available: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-okar-

stodet-till-solceller/. [Använd 8 Maj 2021]. 

[13]  Skatteverket, ”Grön teknik,” [Online]. Available: 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97

df4192860.html. [Använd 8 Maj 2021]. 

[14]  Energimyndigheten, ”Nätanslutna solcellsanläggningar,” 31 Mars 2020. [Online]. 

Available: https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-

statistiken/statistikprodukter/natanslutna-

solcellsanlaggningar/?currentTab=0#mainheading. [Använd 8 Maj 2021]. 

[15]  Energimyndigheten, ”Solcellsstatistik 2019 – nu finns 44 000 solcellsanläggningar i 

Sverige,” 31 Mars 2020. [Online]. Available: 

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019--nu-finns-

44-000-solcellsanlaggningar-i-sverige/. [Använd 8 Maj 2021]. 



37 

  

[16]  Enegikontor sydost, ”Batterilagring i byggnader - en vägledning,” Blekinge , 2021-03-

29. 

[17]  EASE(European Association for Storage of Energy), ”Lithium-Ion Battery,” [Online]. 

Available: https://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/03/EASE_TD_LiIon.pdf. 

[Använd 05 2021]. 

[18]  EASE (European Association for Storage of Energy, ”Lead-Acid Battery,” [Online]. 

Available: https://ease-storage.eu/wp-

content/uploads/2016/07/EASE_TD_Electrochemical_LeadAcid.pdf. [Använd 05 

2021]. 

[19]  EASE (European Association for Storage of Energy), ”Nickel-Metal Hybride Battery,” 

[Online]. Available: https://ease-storage.eu/wp-

content/uploads/2016/03/EASE_TD_NiMH.pdf. [Använd 05 2021]. 

[20]  A. J. Wennberg, ”Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in 

Sweden.,” 2018. 

[21]  A. Campisano, D. Butler, S. Ward, M. J. Burns, E. Friedler, K. DeBusk, L. N. Fisher-

Jeffes, E. Ghisi, A. Rahman, H. Furumai och M. Han, ”Urban rainwater harvesting 

systems: Research, implementation and future perspectives,” Water research, pp. 195-

109, 05 2017.  

[22]  S. Ward, D. Butler, B. Daly och A. M. Deegan, ”Alleviating health risks associated 

with rainwater harvesting,” Journal of Environmental Engineering and Science, vol. 

12, nr 1, pp. 4-15, 2017.  

[23]  E. L. Villarreal och A. Dixon, ”Analysis of rainwater collection system for domestic 

water supply in Ringdansen, Norrköping, Sweden,” Building and Environment, vol. 40, 

nr 9, pp. 1174-1184, 2005.  

[24]  B. Olofsson, ”Climate change means Sweden needs to stop wasting water,” 17 08 

2017. [Online]. Available: https://sverigesradio.se/artikel/6756964 . [Använd 05 2020]. 

[25]  Thermia, ”Kylkretsen - hjärtat i din värmepump,” [Online]. Available: 

https://www.thermia.se/varmepump-kunskap/hur-fungerar-en-varmepump/inuti-en-

varmepump/. [Använd 9 Maj 2021]. 

[26]  Värmepumpen, ”Hur fungerar bergvärme? Värmeenergi ur grundvattnet,” [Online]. 

Available: https://värmepumpen.se/bergvarme-funktion/. [Använd 05 2020]. 

[27]  S.-K. Chou, W. Yang och K. J. E. Chua, ”Advances in heat pump systems: A review,” 

i Applied Energy, United Kingdom, 2010, pp. 3611-3614. 

[28]  Boverket, ”Luft och ventilation i bostäder,” 7 Augusti 2019. [Online]. Available: 

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/luft-och-

ventilation-i-bostader/. [Använd 9 Maj 2021]. 

[29]  Uppvidinge kommun, ”Avgifter och bestämmelser,” 28 06 2019. [Online]. Available: 

https://www.uppvidinge.se/bo-bygga-och-miljo/vatten-och-avlopp/avgifter-och-

bestammelser.html. [Använd 12 05 2020]. 

[30]  Boverket, ”Vad är primärenergital?,” Boverket, 30 September 2020. [Online]. 

Available: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-

byggande/boverkets-byggregler/energihushallning/vad-ar-primarenergital/. [Använd 21 

Maj 2020]. 

[31]  Inverter Butiken, ”Batterikunskap,” [Online]. Available: 

https://www.inverterbutiken.se/batterikunskap/. [Använd 13 05 2021]. 

 

 



38 

  

BILAGOR 
 

BILAGA 1  - Uppvidingehus Batteriinstallation E:ON. 

 

BILAGA 2 - Energiberäkning för Hus A 

 

BILAGA 3    - Projekterad TMF Rapport för Hus A 

 

BILAGA 4 - Polysun 

 

BILAGA 5 - Enkätinbjudan 

 

BILAGA 6 - Enkätfrågor 

 

BILAGA 7 - Verklig TMF Rapport för Hus A 

 

BILAGA 8 - Energideklaration Hus A 

 

BILAGA 9 - Energideklaration Hus C



1 

  

BILAGA 1  

 



2 

  

  



3 

  

 

 



4 

  

 

 



5 

  

 

 



6 

  

 

 

                                                   

 

 

Nätstabilitet 
Ge extra effekt om det lokala elnätet inte räcker till, tex möjliggöra laddning av elfordon med ett större 

antal laddstolpar. 

Kommande funktioner 

Trading 
Systemet är förberett för Tillämpning i kombination med solceller Batterilager kan tillämpas och 

styras på olika sätt beroende på syftet. Det kan vara arbitrage-styrd, vilket betyder att batteriet 

utnyttjar elprisdifferensen på marknaden. Batteriet laddar således upp från elnätet under tidpunkter 

på dygnet då elen generellt är billig och laddar ur under tidpunkter som elen är dyrare. Denna 

tillämpningsmetod brukar kallas för trading. 

Frekvensreglering-Elsystem i balans 
Snabba upp- och urladdningar kommer det i framtiden sannolikt 

bli mer attraktivt med frekvensreglering i takt med att 

kärnkraften(inertia) avregleras. År 2030 förväntas 10 15 % av 

den totala installerade batterikapaciteten ha frekvensreglering 

som primär uppgift enligt Svenska kraftnät och 

energimyndigheten.  
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Virtual Power Plant (VPP) 

 
För att kunna handla med frekvensreglering samt att handla med el 

krävs att man har en aggregerad effekt av minst 100KWh. E;ON har 

ett forskningssamarbete med EU i ett projekt som heter PARITY, i 

vilket vi kommer att sammanlänka ett flertal batteriinstallationer 

inom elområde S4 med hjälp av ett styrsystem. Detta möjliggör för 

mindre enskilda batterisystem så som i Åseda att sammankopplas för 

att i framtiden kunna vara med i affärer mot Svenska Kraftnät när det 

gäller frekvensreglering samt handel.  

 

 E.ONs fokus på effekttoppsreduceringar och handel med batterikapacitet 

 Projekttid oktober 2019 till början av 2023 

 Pilotanläggningar installerade över hela Europa, varav 2-4 stycken i Sverige. 

 E.ON är intresserade av att addera fler anläggningar (ej pilot) för utökad flexibilitet på 

marknaden. Uppvidingehus i Åseda är ett sådant projekt 

 Ökade intäkter/intjäning för kund 

 Kontakt: andreas.wittbom@eon.se 

 

Flödesväg Trading 1 
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BILAGA 6  

Vi vill veta vad du tycker! Utvärdering av digitaliseringstjänsten minenergi.se och komforten i er 

bostad.  

1. Använder du digitaliseringsenkäten? 
-JA/NEJ 

2. Om JA på föregående fråga, vilken/vilka funktioner är den största anledningen till att du 

använder tjänsten? Om NEJ på föregående fråga, varför använder du den inte? 
-TEXTRUTA ATT SKRIVA SJÄLV I  

3. Tycker du din energiförbrukning har minskat på grund av digitaliseringstjänsten? 
JA/NEJ 

4. Hur ofta kollar du din förbrukning eller annan information i digitaliseringstjänsten?  
FLERSVARSALTERNATIV - Fler än en gång per vecka 

                                                 - Varannan vecka  

                                                 - En gång i månaden  

                                                 -Mer sällan  

5. Har du ändrat dina duschvanor och annan vattenkonsumtion som följd av att du kunnat se din 

vattenförbrukning? (Med följden att vattenkonsumtionen har minskat) 
JA/NEJ 

6. Rekommenderar ni att en digitaliseringstjänst som denna installeras i fler bostadshus? 

JA/NEJ 

7. Skulle du tycka det vore intressant om digitaliseringstjänsten även inkluderade information 

för fastigheternas solcellsanläggning (producerad el mm) och WC-vattenstatistik från 

dagvattenuppsamlingen? 
JA/NEJ 

8. Är det någon mer funktion i digitaliseringstjänsten du önskar fanns eller något ni saknar med 

tjänsten? 
JA/NEJ 

9. Hur upplever du komforten i bostaden med hänseende på temperatur? 
TEXTRUTA ATT SKRIVA SJÄLV I 

10. Upplever du att ventilationen fungerar bra, d.v.s är det frisk luft i lägenheten? 

(Svara rent generellt vad du tycker överlag, alltså inte hur luften är vid enstaka tillfällen, 

exempelvis efter matlagning)  
FLERSVARSALTERNATIV -Fungerar utmärkt  

                                                 - Fungerar oftast bra   

                                                 - Fungerar mindre bra 

11.  Hur upplever du att matos tas upp i samband med matlagning? 
FLERSVARSALTERNATIV – Tas upp mycket väl 

                                                 - Tas upp väl  

                                                 - Tas upp mindre bra  

                                                 - Tas inte upp alls 

Hur upplever du att fukt tas upp efter att du duschat? 
FLERSVARSALTERNATIV - Mycket bra  

                                                 - Bra    

                                                 - Mindre bra, imma på duschkabin/speglar en längre tid efteråt 
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