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1 Beskrivning 
Detta dokument ska redovisa beräkningsalgoritmen för att få ut fördelningen av 
energibehovsposterna från VIP+. Den A-temp som används är 2295 m². Solfångarnas effekt är 
inte medtagen i denna fördelning. Tappvarmvattenanvändningen är beräknad enligt Sveby’s 
anvisningar och 8 st badkar är medtagna i denna beräkning. 

2 Siffror avlästa ur VIP+ 
• Tappvarmvattensystem 

Ca 51000 kWh/år 
• Uppvärmningssystem 

Ca 22 000 kWh/år 
• Elanvändning 

Fläktar/pumpar: 15800 kWh/år, fastighetsel: 3900 kWh/år 

3 Påslag regler- och distributionsförluster 
Påslaget är satt till 12 % vilket då ger: 

• Tappvarmvattensystem 
Ca 57 000 kWh/år 

• Uppvärmningssystem 
Ca 25 000 kWh/år 

• Elanvändning 
Ca 20 000 kWh/år (endast summerad inget påslag) 

4 Delresultat 
Detta ger ca 44,5 kWh/m² o år. 

5 Vädringspåslag 
I påslaget för vädring har det valts att använda 3 kWh/m² då den inte brukar slå lika mycket när 
ett mera lågtemperatsystem(55/45) används. Enligt rekommendation från Eje Sandberg.  

6 Slutresultat 
Detta ger ca 47,5 kWh/m² o år. 
 
Fördelat enligt följande: 
Tappvarmvatten:   ca 25 kWh/m² o år Ca 57 000 kWh/år 
Uppvärmningssystem: ca14 kWh/m² o år Ca 32 000 kWh/år 
Elanvändning:  ca 9  kWh/m² o år Ca 20 000 kWh/år 
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7 Slutsats 
Solfångarna som vi tittat på idag ger ca 65 000 kWh/år. Hur fördelningen av denna energi görs är 
en styrfråga. Passivhuskravet klaras oavsett, dock inte med mycket marginal så solfångarna är ett 
positivt tillskott till huset och ett krav för att uppnå ett plusenergihus. 
 
Bergvärmereducering 
Med utgångspunkt från en värmefaktor COP=3 fås: 
 
Fördelat enligt följande: 
Tappvarmvatten:   ca 8,3 kWh/m² o år Ca 19 000 kWh/år 
Uppvärmningssystem: ca4,7 kWh/m² o år Ca 11 000 kWh/år 
Elanvändning:  ca 9  kWh/m² o år Ca 20 000 kWh/år 
 
Summerat ger det 50 000 kWh per år. 
Med solfångare som producerar ca 65 000 kWh per år ska det då finnas ett överskott på ca 15 000 
kWh. I detta fall kan det vara bra att ha ett överskott för att försäkra sig om att nå målet. Men det 
finns även pengar att spara i produktionen om solfångaromfattningen sänks förstås. 
 
För att huset ska kunna räknas som ett plusenergihus så krävs det tänkta bergvärmepumpsystemet 
som beräkningen ovan visar. För att optimera värmesystemet i Kv Trettondagen kan som det 
föreskrivits i ramhandlingen användas en lägre framledningstemperatur i detta fall 50/35°C. Detta 
innebär att värmefaktorn för bergvärmepumpen förbättras, det kan röra sig i häraden COP=4 
istället för 3. Om tappvarmvattentemperaturen också sänks som nämnts tidigare så kommer detta 
bidra starkt till att få COP=4 . 


