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Abstract 

Finnhamn is a group of islands that are located in the middle north part of Stockholm’s archipelagos. 

On the main island Stora Jolpan there is a camp called Sommargården, which consists of eleven 

different buildings in various sizes. The assignment given by the Archipelago foundation 

(Skärgårdsstiftelsen) is to analyze if it’s benefited to replace Sommargårdens current heating system 

that consists of electricity radiators, with a more energy efficient heating system.  

This research is done with help of the literature review and a visit to Finnhamn in order to map 

Sommargården’s current state and its energy usage.  

With this knowledge models over the current energy requirement and distribution where made. 

These models stand for the foundation of the results and are compared with new energy systems. 

For these models many estimations concerning guest’s average behaviors where done. Based on the 

literature, Sommargårdens demands and prerequisites, air source heat pumps where the main focus 

for the continued analyze of a possible energy system. Energy efficient glasses were also investigated 

for a compliment. 

Sommargårdens energy usage is varying from different months. The different months also have 

different distribution for where the energy is used. In colder periods of the year more energy is used 

to heat up the buildings and on the warmer periods more is going to heat up water. In 2012 about 

19,3 MWh where used and 11,5 MWh where used to heat up the buildings.  

The total cost to install heat pumps were estimated by the company “Varmt och skönt” to 16 000 SEK 

for every installed heat pump. The result from the calculated returned profit from the non-used 

energy given by the air source heat pumps in respective building, were not sufficient enough to give 

a returned profit over five years.  

Energy efficient glasses where not an option because saved energy for respective building compared 

to the high economical cost of every single glass. 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Ögruppen Finnhamn är belägen i norra delen av Stockholms Skärgård. På huvudön Stora Jolpan ligger 

stugbyn Sommargården, som utgörs av elva olika byggnader i varierande storlek. Från 

uppdragsgivaren Skärgårdsstiftelsen gavs uppdraget att undersöka Sommargårdens nuvarande 

direktverkande elsystem och möjligheterna att ersätta det med ett energismart energisystem. Notera 

att uppdraget inte nödvändigtvis är att komma fram till en lösning utan att se om det är fördelaktigt 

med andra energisystem.  

Undersökningen görs med hjälp av en litteraturstudie samt ett studiebesök till Finnhamn för att 

kartlägga Sommargårdens byggnader och nuvarande skick. Modeller över det nuvarande 

energibehovet och hur energin fördelas sig på Sommargården tas fram. Dessa modeller ligger till 

grund för resultaten som också jämförs med data för de nya uppvärmningsalternativen. För de 

erhållna resultaten görs en mängd antaganden för bland annat hur användandet angående 

tappvarmvattnet, bastun och hushållselen ser ut för den genomsnittliga besökaren på 

Sommargården. Utifrån litteraturstudien, samt Sommargårdens krav och förutsättningar valdes 

uppvärmningsalternativet luftluftvärmepumpar att undersöks samt möjligheten att minska 

värmeläckaget genom fönsterrenovering. 

Energiåtgången för Sommargårdens elanvändning varierar för olika månader. De olika månaderna 

har också olika fördelning var energin går till för användningsområde.  Generellt så är energiåtgången 

för uppvärmning högre under kalla perioder. För varmvattnet är det omvända, d.v.s. under de varma 

perioderna då Sommargården har många besökare är energiåtgången för varmvattnet störst. 

Resultaten visar också att energianvändningen varierar från olika år, för år 2012 var det totala 

energiåtgången ca 19,3 MWh där 11,5 MWh står för uppvärmningsbehovet jämfört för år 2011 ca 

17MWh där 8 MWh står för uppvärmningsbehovet.  

Den totala kostnaden för installation av värmepump inklusive moms blir 16 000 SEK per installerad 

pump. Utifrån detta och den beräknade ekonomiska besparingen per respektive byggnad har 

slutsaten varit att det inte är lönsamt att installera luftvärmepumpar i alla byggnader. Dock kan det 

vara aktuellt att installera en luftvärmepump i matsalsbyggnaden om antalet besökare till 

Sommargården ökar under lågtidsperioderna. 

Då Sommargårdens alla fönster höll en enkel standard, undersöktes alternativet att byta de 

nuvarande fönstren till energieffektiva fönster. Dock framgår det från kostnadsberäkningarna, med 

en återbetalningstid på minst 30 år, att detta alternativ inte är ekonomiskt försvarbart. 

 

 



Förord 

Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamenssarbete inom Uthålliga energisystem som 

genomförts under vårterminen 2013. Rapportens uppgift har varit att se över om det nuvarande 

direktverkande elsystemet på Sommargården kan bytas ut mot andra uppvärmningsalternativ. Under 

projekts gång har ett flertal personer underlättat arbetet genom att ge råd och ämneskunskaper för 

genomförandet. Dock vill vi rikta ett speciellt tack till följande personer: 

Catharina Erlich, Universitetslektor på institutionen för energiteknik, KTH 

Jonathan Alm, Skärgårdsstiftelsen 

Ulla Andersson, vandrarhemsvärd på Finnhamn    

 

 

 

 

Stockholm, maj 2013 

Martin Svanborg & William Westher 
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Nomenklatur 

I nomenklaturen presenteras alla parametrar och variabler som används i rapporten. 

Benämning    Tecken   Enhet 

Specifik värmekapacitet    CP  (kJ/kg K) 

Temperaturskillnad        (   

Fönstrens effekt             (W) 

Väggarnas effekt           (W) 

Golvets effekt           (W) 

Takets effekt          (W) 

Byggnadernas totala effekt         (W) 

Sommargårdens totala effekt        (W) 

Energiåtgången för uppvärmning per månad                     (kWh) 

Uppvärmningstiden för respektive månad          (h) 

Förbrukad mängd diskvatten per gästnatt                    (liter) 

Förbrukad mängd duschvatten per gästnatt                     (liter) 

Förbrukad mängd tappvarmvatten för tvätta- 

händer per gästnatt                              (liter) 

Förbrukad volym diskvatten per disk         (liter) 

Förbrukad volym varmvatten per dusch          (liter) 

Förbrukad volym tappvarmvatten per handtvätt                 (liter) 

Faktor disk           (-) 

Faktor dusch            (-) 

Faktor handtvättning                   (-) 

Varmvattenåtgång per månad             (liter) 

Varmvattenåtgång per gästnatt                (liter) 

Antal gästnätter per månad              (-) 

Varmvattenåtgången per år           (liter) 

Energiåtgången för disk per månad                  (kWh) 

Energiåtgången för dusch per månad                  (kWh) 

Energiåtgången för handtvättning per månad                         (kWh) 

Totala energiåtgången per månad för varmvatten                (kWh) 

Totala energiåtgången per år för varmvatten         (kWh) 

Energiåtgången för att värma upp bastun                (kWh) 

Energiåtgång för bastuanvändandet               (kWh) 

Effekt bastu            (W) 

Uppvärmningstiden för bastun                (h) 

Genomsnittliga bastutiden           (h) 

Faktor bastu            (-) 

Faktor över genomsnittliga antalet personer 

som utnyttjar bastun samtidigt          (-)



 

Energiåtgången för bastun per månad                (kWh) 

Energiåtgången för bastun per år             (kWh) 

Totala energibehovet per månad              (kWh) 

Effektbesparing fönsterbyte                 (W) 

Skillnaden U-värde för fönsterbyte      (W/m2K) 

Energibesparing fönsterbyte                 (kWh) 

Fönstrens U-värde             (W/m2K) 

Väggarnas U-värde            (W/m2K) 

Golvens U-värde          (W/m2K) 

Takets U-värde         (W/m2K) 

Fönsterarea              (m2) 

Väggarea             (m2) 

Golvarea           (m2) 

Takarea          (m2) 

Kapitalvärde         (SEK) 

Inbetalningsöverskottet      (SEK) 

Grundinvestering      (SEK) 

Nuvärdesummefaktorn        (-) 

Nuvärdefaktorn       (-) 

Restvärde       (SEK) 

Kalkylränta       (-) 

Ekonomisk livslängd      (år) 

Årlig inbetalning       (SEK) 

Årlig utbetalning       (SEK) 

Återbetalningstiden      (år) 

Väggtjockleken för trä          (m) 

Väggtjockleken för sågspån              (m) 

Värmeledningstalet för trä         (W/mK) 

Värmeledningstalet för sågspån            (W/mK) 

Elkostnaden         (öre/kWh) 

Kostnaden för elpriset                 (öre/kWh) 

Abonnemangskostnader per år                  (kr/år) 

Överföringskostnaderna                     (öre/kWh) 

Energiåtgången för matlagning per månad                    (kWh) 

Energiåtgången för matlagning för den  

genomsnittliga personen                (kWh) 

Ugnens effekt          (kW) 

Mikrons effekt           (kW) 

Spisens effekt           (kW) 

Genomsnittliga matlagningstiden               (h) 

Antalet gästnätterer per månad                  (-) 

Antalet dagar per månad                 (-) 

Antalet köksapparater                  (-)



 

Antalet genomsnittliga personer per matlagning              (-) 

Energiåtgången för kyl och frys per månad                  (kWh) 

Genomsnittliga energiåtgången för kyl och frys  

per dygn               (kWh/dygn)  

Energiåtgången för hushållselen per månad                    (kWh) 

Energiåtgången för hushållselen per år                  (kWh) 

Energiåtgången för luftluftvärmepumpen             (kWh) 

Luftluftvärmepumpens värmefaktor        (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
  

 

1 Inledning 

Detta projekt är ett av flera som tilldelats av skärgårdsstiftelsen och handlar om att analysera och se 

över om den direktverkande elen som är det nuvarande energisystemet i stugbyn Sommargården på 

Finnhamn. Målet är att undersöka om det är lämpligt att byta ut det systemet mot ett mer anpassat 

energisystem. Projektet är ett delprojekt inom det större projektet Green Islands som är ett 

samarbete mellan Sverige, Finland och Estland. Där uppgiften är att se över och hantera dagslägets 

energi-, transport-, avlopps- och sophanteringsfrågor på öarna i de olika länderna. Notera att detta 

projekt endast fokuserar på energiaspekten. [1] 

Finnhamns vandrarhem är lokaliserat i Stockholms mellanskärgård. Området i Finnhamn utgörs av 

flera större och mindre öar och är ett naturreservat som Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar. 

Vandrarhemmet Finnhamn består av en huvudbyggnad ”Utsikten” och tre stugbyar; Sommargården, 

Stugbyn och Sjölängorna som ligger utspritt på öarna Stora Jolpan och Idholmen. 
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2 Finnhamn, Sommargården idag 

Finnhamn är en ögrupp beläggen i den norra delen av Stockholms skärgård, gränsen mot 
ytterskärgården. Ögruppen består ut av tre öar som växt samman, Stora Jolpan, Lilla Jolpan och 
Idholmen, se figur(1). Vandrahemmet Sommargården ligger på huvudön Stora Jolpan. 
Sommargården utnyttjas främst på sommar då det fungerar som vandrarhem men hyrs även ut till 
större sällskap på hösten och våren. [2] 
 

Säsongen för Sommargården sträcker sig från början av maj till slutet av oktober, men den utnyttjas 
även delvis månaderna före och efter, det vill säga även för månaderna april och oktober. På 
sommaren då det är högsäsongen är hela Finnhamn och Sommargården välbesökt. Dock har antalet 
besökande till Finnhamn totalt sett minskat under de senaste åren. Vädret är en betydande faktor då 
en sämre sommar har gett färre gäster. [3] 
 
Största förlusten av antalet besökare har gjorts i början av säsongen. Allt fler väljer bort den tidiga 
säsongen och satsar istället på sensäsongen, främst i augusti. Många stockholmsbor väljer att stanna 
hemma då det är dåligt väder i hemma, men detta behöver inte alls betyda att vädret är dåligt på 
Finnhamn. Generellt är det bättre väder ju längre ut man kommer till skärgården. [4]  
 

 
Figur 1: Karta över Finnhamn, röda ringen markerar Sommargården. [5] 

Figur(1) visar en översiktsbild av området av ögruppen i Finnhamn och vart Sommargården är 

lokaliserad på huvudön Stora Jolpan.   
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2.1 Fakta om stugorna: 

Sommargården byggdes 1955 och utgörs av totalt elva olika byggnader. Totalt finns det 50 bäddar 
fördelade på åtta olika byggnader som håller en enkel standard. Fyra av husen består av 10 bäddar i 
varje, fördelade på 1-6 bäddsrum. De övriga fyra stugorna är i mindre storlek och utgörs av 2-
bäddsrum. Utöver stugor med sängplatser finns det separata byggnader för konferens, dusch, wc, 
bastu samt kök med matsal. [2]  
 

Tabell 1: Data över Sommargårdens olika byggnader. 

 Area: Väggtjocklek: Antal fönster: 

Matsal/kök: 120m2 13cm 20 st. Dubbelglas 

Aktivitetshus: 45 m2 9cm 7 st. Englas 

Bastu/dusch: 45 m2 9cm 9 st. Dubbelglas 

Småstugor: 10 m2 9cm 3 st. Dubbelglas 

Storstugor: 45 m2 15cm 7 st. Dubbelglas 

 

I tabell(1), visas specifik data för alla hus; arean, väggtjockleken, antal fönster som byggnaderna har. 

 

Figur 2: Plankarta över sommargårdens 11 byggnader. 

Figur(2), visar hur Sommargårdens stugor förhåller sig till varandra. Kartan är inte exakt men ger en 

överblick på avståndet mellan husen. De gröna prickarna föreställer träd, men är ej i rätt skala och är 

inte korrekt utplacerade. Dock visar de att Sommargårdens stugor omringas av mycket träd, vilket 

försvårar att installera vissa typer av energisystem.  
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2.2 Gäster-Finnhamn: 

Under år 2012 såldes totalt 16051 bäddar på hela ön. Jämfört med tidigare innebär det gästantalet 
minskat överlag. Spridningen av gästnätter på ön ser för varje år ut att 50 procent av gäster sover 
över på huvudbyggnaden Utsikten, de andra 50 procenten fördelar sig över Finnhamns stugbyar; 
Sjöslängorna, Sommargården och Stugbyn [3]. 
 

 

Figur 3: Figuren visar det totala antalet gästnätter på hela ön, 2012. [3] 

I figur(3), kan fördelningen av det totala antalet gästnätter på Finnhamn avläsas. Det är under 

sommarperioden då det är som störst tryck, speciellt under juli månad. Det finns dock ingen specifik 

data på hur många gästnätter som Sommargården har. Detta beror på att det inte är enskilda gäster 

som bokar innan och efter sommarperioden, utan grupper. Men antalet gäster per grupp har 

estimerats till ca 30 gäster [3]. Med den uppskattningen kan gästnätterna på Sommargården fås 

fram, se figur(4).    
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Figur 4: Figuren visar antalet gästnätter på Sommargården. [3] 

Sommargårdens gästnätter följer samma mönster som det totala gästnätter-antalet på Finnhamn. 

Med samma uppskattning att det är 30 gäster per grupp, fås även fördelningen av gästnätterna för 

2011. Som det framgår från figur(4) så var det något fler besökande på Sommargården år 2011 än 

jämfört med år 2012, bortsett från maj månad. 
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2.3 Sommargårdens energianvändning 

Sommargården kräver idag en hög elanvändning för uppvärmning. Detta beror på att byggnaderna 
har en enkelstandard med tunna väggar och många fönster. Trots det använder inte Sommargården 
mycket el. Totalt sett använder Sommargården i genomsnitt 20 000 kWh (inkl. hushållsel) per år, se 
figur(5). [6] 

 

 
Figur 5: Figuren visar Sommargårdens energianvändning under åren 2011 och 2012. [6] 

 
Vid avläsning av figur(5), kan en skillnad på energianvändningen ses. Under året 2011 användes 
16885 kWh medan 2012 krävde 23214 kWh. Den största anledningen är att Sommargården stänger 
av uppvärmningen i hus som inte förväntas användas inom någon dag. Om en grupp åker och nästa 
grupp inkommer inom 2 dagar stängs inte uppvärmningen av, vilket gör att elanvändningen höjs då 
gästerna sprider sig över månaderna. [3] Antalet uppvärmda dagar för Sommargårdens olika 
byggnader kan ses nedan i figur(6 och 7).    
 
I figuren kan även en udda pik ses under december 2012. Denna pik beror på att Sommargården 
målade om vissa delar av vandrarhemmet vilket krävde att husen behövdes värmas upp [3].   
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Figur 6: Från figuren framgår de hur många dagar de olika byggnaderna är uppvärmda för år 2012 [3]. 

Antalet dagar byggnader värms upp speglar hur många besökare Sommargården har, vilket kan ses i 
figur(4). Antalet uppvärmda dagar speglar dock inte riktigt antalet gästnätter, eftersom byggnaderna 
värms upp fler dagar än vad folk övernattar på Sommargården.  
 
 

 

Figur 7: Från figuren framgår de hur många dagar de olika byggnaderna är uppvärmda för år 2011 [3]. 

Från de ovanstående figurerna (6 och 7) framgår det överlag att det var fler byggnader uppvärmda 

längre tid år 2012 än jämfört med år 2011, trots att antalet besökare var något fler år 2011. Det 

beror mycket p.g.a. att det var större spridning över antalet besökande år 2012 och hur de 

besökande gästerna valde att bo. 
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3 Mål och Krav 

Huvudmålet med projektet är att undersöka om det direktverkande elsystemet kan ersättas med ett 

eller en kombination av flera alternativa energisystem som ska uppfylla de miljö-, sociala- och 

ekonomiska krav som är ställda på energisystemet. För att uppvärmningsalternativet ska kunna 

tillämpas på Sommargården måste samtliga krav vara uppfyllda: 

 Miljö 

- Uppvärmningsalternativet ska vara hållbart energimässigt och miljövänligt.  

 Naturreservat 

- Större delen av Finnhamn ingår i naturreservatet som ägs av Skärgårdsstiftelsen, vilket 

medför strikta regler mot förändringar på omgivningen får göras.  

 Skärgårdsstiftelsen 

- Lösningen ska stärka Skärgårdsstiftelsens policy, d.v.s. bevara och utveckla skärgården. 

Det innebär att värna om naturen men även att öka tillgången för allmänheten att vistas 

på ön. Därför ska ett nytt energisystem ge möjligheten för Sommargården att utöka 

perioden på året om efterfrågan på längre period önskas. 

 Tillämpbar för Sommargården 

- Det nya uppvärmningsalternativet måste vara anpassbart utifrån Sommargårdens 

förutsättningar och behov. Detta inkluderar alltifrån att systemet ska vara dimensionerat 

utifrån Sommargårdens energibehov och anpassat för Sommargårdens säsong och 

antalet besökande. 

 Arbetsinsatsen 

- Arbetsinsatsen för att installera lösningen måste var möjlig och 

uppvärmningsalternativet måste kräva ”lagom” arbete. D.v.s. lösningens 

underhållsarbete måste vara rimligt utifrån Finnhamns resurser.  

 Ekonomi 

- Lösningen måste alltså vara lönsam och investeringen måste ha en återbetalningstid på 

minst fem år.    

För att genomföra huvudmålet med projektet sattes delmål upp;  

 Undersöka nuvarande energibehov 

- Undersöka Sommargårdens nuvarande energibehov. 

- Ta fram en modell på energibehovet som Sommargården har beroende på antalet gäster. 

- Ta fram en modell på energianvändningsfördelningen i olika användningsområdena på 

Sommargården. 

- Ta fram en modell på fördelningen av uppvärmningsbehovet på byggnaderna. 

 

 Undersöka nya uppvärmningsalternativ. 

- Ta fram tillräcklig data om alternativa energisystem. 

- Hitta realisiska energisystem som är anpassbara till Sommargården. 

- Dimensionera det/-de tänkbara energisystemet/-energisystemen. 

- Ta fram driftskostnader för ett alternativt energisystem. 

- Ta fram en investeringskostnad för det/-de nya energisystemet/-systemen. 
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4 Litteraturstudie: 

I detta avsnitt behandlas projekts litteraturstudie som tillhandlägger och står till grund för fortsatta 

undersökningar för energisystem. I litteraturstudien ges generell information som påverkar 

Sommargården samt de nämnda energisystem och deras kvalifikationer.   

4.1 Opåverkbara faktorer 

Även om ett energisystem installeras finns det faktorer som inte kan påverkas, men som fortfarande 

påverkar energianvändningen. Nedan tas dessa faktorer upp och visar på tidigare värden dessa 

faktorer har haft i tidigare år. 

4.1.1 Temperaturer 

Energianvändningen är direkt kopplad till temperaturen ute vid Sommargården. Under kyligare 
perioder ökar energianvändningen för uppvärmningen av Sommargården. Den samlade 
temperaturdatan är baserad från data från Stavsnäs mätstation som ligger 1 mil från Finnhamn.  I 
figur(8) visas max- och minimum värden för utomhustemperaturer på Sommargården under 
månaderna för åren 2011 och 2012.  

 

 
Figur 8: Figuren visar max och minimum temperaturerna under 2011 och 2012. [7] 

Som kan ses i figuren utsätts inte Sommargården för minusgradiga temperaturer under öppettiderna, 

utom en period i oktober. Detta medför att det energisystemet inte nödvändigtvis behöver vara 

temperaturoberoende. 
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Medeltemperaturen för åren 2011 och 2012 ligger till grund för de värmerelaterande 

energiberäkningarna för Sommargården. Eftersom husens uppvärmning är beroende av 

temperaturskillnaden mellan utomhus- respektive inomhustemperaturen, betyder det desto mindre 

skillnad mellan dessa temperaturen ju mindre energi går åt till uppvärmning. Detta innebär att under 

årens varma månader är energiåtgången för byggnadernas uppvärmning minimala.    

 

 

 

Från figur(9), kan medeltemperaturen för månaderna under 2012 och 2011 ses. Temperaturerna är 

väldigt lika dock var det generellt varmare under 2011. 

Utomhustemperaturerna gör dock en skillnad på inomhustemperaturerna. Under kallare klimat väljs 

ofta ett varmare inomhus klimat. [3] 

Tabell 2: Visar den estimerande inomhustemperaturerna för Sommargårdens byggnader under månaderna. [3] 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

22 22 22 22 22 20 19 19 20 22 22 22 

 

Tabell(2) visar inomhustemperaturerna Sommargårdens byggnader har under månaderna och visar 

att kyligare perioder på året har inomhustemperaturerna en generellt högre temperatur. [3] 

 

Figur 9: Figuren visar hur månadernas medeltemperatur varierar för åren 2011 och 2012. [7] 
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4.1.2 El-priser 

Elen som förbrukas i Sverige produceras inte bara i Sverige utan även i utlandet. I ett samarbete 
mellan Norge och Sverige 1996 då monopolet försvann, skapades den nordiska elbörsen Nord Pool, 
där elpriset baseras på tillgång och efterfrågan. Idag är även Danmark, Finland och Estland 
medlemmar inom Nord Pool. [8] 
 
Den 1 november 2011 delades Sverige in i 4 stycken områden för att hantera de 
överföringsbegränsningarna som Sveriges elnät har. Detta medför att priset på elen kan skilja sig 
mellan norra och södra Sverige. Då det är ett överskott av el i de norra delarna av Sverige zon (1-2) 
och ett underskott i de södra delarna zon (3-4). [9] 
 

 
Figur 10: Figuren visar hur Sverige är indelat i zoner. 

Finnhamn är lokaliserat i Zon 3 och följer då elpriset för zon 3. Det är svårt estimera hur el-priset 

kommer att röra sig under framtiden, då den varierat kraftigt under olika år och de olika månaderna 

på året. I figur(11), visas ett diagram över hur elpriset har varierat under de senaste fem åren.  
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Figur 11: Visar spotpriset värde under de senaste fem åren. [10] 

Anledningen till att el-priset varierar beror tillgång och efterfrågan. Generellt sett har el-priset under 

de kyligare perioderna på året en högre kostnad, eftersom att det används mer. Men det varierar 

även av andra anledningar, som t.ex. ett kärnkraftverk som producerar mindre el. Under 2010 var 

elpriset ovanligt högt detta berodde på att produktionen av den svenska kärnkraftsenergin var låg 

och att var en hög efterfrågan på energi. Dock var det stabilt med kärnkraften och vattenmagasinen 

under 2012 vilket gav ett lågt el-pris. [11] 

Skillnaden på elpriset och fakturan som konsumenterna betalar är stor. Priset på elens riktiga 
kostnad är 40 procent av den totala kostnaden. Det övriga tillkommer i form av skatter som står för 
cirka 40 procent och olika avgifter som elnätsavgifter som är på cirka 20 procent. [8] 
Sommargården har ett rörligt elavtal hos Telge Energi, dock använder Sommargården Eon’s nät. 
Nedan visas elpriserna för Sommargården i tabell(3). 
 

Tabell 3: Tabellen visar Sommargårdens medelelpris under de senaste 5 åren. [12] 

Telge  Kostnad 

Elpris (öre/kWh) inkl. skatt och moms 87,63 

Eon Kostnad 

Överföringsavgift (öre/kWh) inkl. skatt och moms 13,0 

Abonnemangsavgift (kr/år) inkl. skatt och moms 1 9980,0 

 

Tabellen visar medelelpriset Sommargården har haft inklusive moms och skatt. Denna data är 

baserad på samlad data under en femårig period. 
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4.2 Energisystem - Uppvärmningsalternativ 

I detta avsnitt i litteraturstudien beskrivs ett flertal uppvärmningsalternativ. Det finns flera olika 

energisystem, vissa är mer intressanta än andra med tanke på Sommargårdens förutsättningar, vilket 

analyseras senare.  

4.2.1 Värmepumpar 

Värmepump är en anordning som grundar sig på att omvandla värme som finns i naturen till värme 
som kan användas för uppvärmning av hus. Skillnaden mellan de olika värmepumparna är varifrån i 
naturen värmen hämtas, kan vara alltifrån jord, sjö, berg och luft. Grunden för alla värmepumpar är 
detsamma, består av följande huvudkomponenter, se figur (12): 

 

· Förångare 
Förångarens uppgift är att ta upp värmen från naturen. Här omvandlas det 
inkommande kalla köldmediet i vätskeform med låg tryck till gas. Detta sker genom 
att köldmediet tar upp värme från värmekällan och börjar koka.  
 

· Kompressor (höjer trycket) 
Suger in gasen som bildas i förångaren, som komprimeras, vilket höjer både tryck och 
temperatur.  
 

· Kondensor 
För över värme från den varma gasen i kompressorn, via en värmebärare (vatten 
eller luft) till värmesystemet.  
Gasen kondenserar så småningom till vätska då köldmediegasen kyls ner.  

 

· Expansionsventil (strypventil, minskar trycket) 
Bevarar tryckdifferensen mellan den kalla och varma sidan. Köldmediets tryck sänks 
då det passar genom expansionsventilen och en del övergår till ånga via kokning.  

 

· Köldmedium 
Cirkulerar i värmepumpens rörsystem. Köldmediet förångas vid lågt tryck och temperatur 

och kondenseras vid högt tryck och temperatur. [13] 
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Figur 12: Överskådlig bild över värmepumpens olika huvudkomponenter [14]. 

Dessa komponenter är sammankopplade med ett slutet rörsystem. I rörsystemet kretsar ett 
köldmedium, mediet i ledningen varierar beroende på hur högt trycket är. I vissa delar i kretsen är i 
vätskeform och andra delar i gasform. Köldmediet fungerar likadant som vatten, dess kokpunkt 
varierar då trycket ändras. Systemet utgörs av två sidor, en kall sida och en varm sida. 
Värmepumpens kalla sida tar upp värmeenergi vid låg temperatur från en värmekälla i naturen, som 
kan vara alltifrån luft, mark, berg eller vatten. Därefter pumpas värme från den kalla sidans låga 
temperatur till den varma sidans höga temperatur. För att få så hög effekt som möjligt så bör 
temperaturskillnaden mellan värmekällan och husets värmesystem vara så liten som möjligt. Detta 
beror på att ju mindre temperaturskillnaden är, desto mindre behöver pumpen arbeta, vilket spar 
energi. [15]  
 

Värmepumpar finns i flera olika varianter som lämpar sig på olika byggnader.  Vilken typ av 
värmepump man ska välja att investera beror på många faktorer, bl.a. på husets storlek, dess läge 
och hur den nuvarande energianvändningen ser ut. Stor betydelse av valet för värmepumpstyp 
grundar sig också på hur det nuvarande uppvärmningssystemet ser ut, direktverkande el eller om det 
finns ett vattenburet system installerat.  
 
Värmepumparnas verkningsgrad mätts med hjälp av värmefaktorn COP. Värmefaktorn anger hur 
mycket energi värmepumpen genererar i förhållande till hur mycket el som går för att hålla den i 
drift. Ju högre värmepumpens värmefaktor är desto effektivare är pumpen, vilket innebär högre 
lönsamhet. Värmefaktorn är temperaturberoende, beror på skillnaden mellan den ingående och 
utgående temperaturen i värmepumpen. För att få såg hög effekt som möjligt bör denna 
temperaturskillnad vara så liten som möjligt. Värmefaktorn kan redovisas på olika sätt, men vanligast 
är att tillverkaren anger värmefaktorn utifrån en bestämd utomhus- och radiatortemperatur. [13] 
 
Generellt blir värmefaktorn sämre för värmepumpar som hämtar värme från utomhusluften, 
eftersom värmefaktorn sjunker då det blir kallare ute. Vattenburna värmepumpar är mer stabila, då 
de inte påverkas särskilt mycket av utomhustemperaturens variation. Det tar lång tid innan 
temperaturen i mark och vatten påverkas när utomhustemperaturen varierar. [13]  
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4.2.2 Vattenburet värmepumpssystem 

Ett vattenburet system innebär att huset värms upp med vatten, genom att varmt vatten cirkulerar i 
radiatorkretsen. Beroende på värmebehovet regleras vattnets framledningstemperatur med en 
blandventil, en s.k. shuntventil. Då huset inte behöver någon värme är shunten stängd, vilket gör att 
inget varmtillskott från värmekällan kan tillföras i radiatorkretsen. Om det behövs mer värme öppnas 
ventilen och nytt varmvatten släpps in i radiatorkretsen. Shunten balanserar 
framledningstemperaturen i systemet vilket gör att systemet kan anpassas beroende på önskat 
värmebehov i huset. [16] 
 

Det vanligaste förekommande uppvärmningssystem i svenska villor är med hjälp av ett vattenburet 
system. Ett vattenburet värmesystem ger möjlighet till en flexibel anläggning, där det är enkelt att 
byta energislag för eventuella framtida förändringar, t.ex. som varierande bränslepriser. Det är också 
enkelt att ansluta till en ny värmekälla. Däremot om systemet inte finns installerat i byggnaden så blir 
installationskostnaderna dyra, betydligt dyrare än om ett icke vattenburet system installerats. [17] 
 

Vattenburna värmesystem finns i två olika varianter, högtemperaturssystem och 
lågtemperaturssystem. Huvudsakliga skillnaden är temperaturen ut från pannan, 80 grader i 
högtemperatursystem och 55 grader i lågtemperaturssystem. I hus byggda före 1984 används 
högtemperaturssystemet. [18] 
 

De äldre husen har ofta stora radiatorer som lämpar sig bra för värmepumpar. Många hus har små 
radiatorer, särskilt hus byggda på 60- och 70-talet, dessa kräver en högre temperaturnivå. För hus 
med sådana radiatorer kan systemet behöva kompletteras eller bytas för att värmepumpens 
effektivitet inte ska bli lidande. Generellt kostar det 4000-6000kr per radiator för att sätta in ett 
vattenburet system för hus med direktverkande el. [13] 
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4.2.2.1 Bergvärme 

En bergvärmepump hämtar lagrad solenergi från berggrunden. Energin hämtas genom att borra ett 
borrhål i berget vanligtvis mellan 50-200m djupt, se figur(13). Olika bergarter har varierande 
värmeledningsförmåga vilket gör att borrhålets djup kan variera för samma värmängd. Värme utvinns 
från berggrunden genom att fylla borrhålet med en dubbelvikt kollektorslang där en blandning av 
vatten och köldbärarvätska cirkulerar. Det är köldbärarvätskan som utvinner den lagrade värmen 
från berget och för över det till värmepumpen. [13] 
 

Bergvärme lämpar sig särskilt bra för hus med högre värmebehov. För att kunna använda bergvärme 
är det en förutsättning att det finns en berggrund vid tomten på ett rimligt avstånd och att man får 
tillstånd att borra på tomten. Stora fördelar med bergvärme är att det är ett stabilt och 
energieffektivt värmesystem, dessutom kan systemet reserveras och användas för att kyla huset 
under sommaren. [13] 

 

 
Figur 13: Från bilden framgår det hur en bergvärmepump fungerar. Värmen hämtas ur berggrunden med hjälp av en 

dubbelvikt kollektorslang som ligger i bergets borrhål [19]. 
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4.2.2.2 Jordvärme 

Jordvärme fungerar som bergvärme men till skillnad från bergvärme, gräver man istället för att borra 
och på så sätt utvinna värme från jordens ytskikt. Ytjordvärme är ett uppvärmningssystem som 
hämtar lagrad solenergi från marken. Detta görs genom att ytjordsvärmeslangar grävs ner på ett 
frostfritt djup vanligtvis mellan 90-150cm i marken. Värme samlas upp till värmepumpen genom att 
en miljövänlig, frostskyddad vätska (köldbärarvätska) cirkulerar genom ett anslutit slangsystem, som 
avger uppsamlad värme. [20] 
 

Ytjordvärme gör mest nytta till hus med hög energianvändning. Desto högre vattenhalt jorden har 
desto mer energi går att utvinna från marken men den ska inte vara vattenmättad. För att installera 
ytjordvärme krävs det en stor markyta. För ett normalhus krävs det en markyta på ca 600m2 för att få 
tillräckligt med energi till hushållet. Hur stor markyta som går åt varierar beroende på hur mycket 
värme huset kräver. Ett vattenburet värmesystem krävs för att kunna använda jordvärmepump, och 
det måste finnas mark som tillåter nedgrävning av slangar. [21] 

 
Figur 14: Överskådlig bild för jordvärme [22]. 

4.2.2.3 Sjövärme 

Sjövärme fungerar i stort sett på samma sätt som ytjordvärme, skillnaden är att kollektorslangen 
läggs på botten av en sjö eller vattendrag. [23] För att vara säker på att slangen inte flyter upp kan 
man lägga tyngder på den. Ju djupare slangarna läggs ju mindre är risken för skador från sjöfart mm. 
Temperaturen i vattnet på botten nivån håller en relativ jämn temperatur året om, vilket möjliggör 
ett kontinuerligt energiuttag från vattnet. Sjövärme passar bra om huset ligger sjö nära eller har god 
grundtillgång via brunn. [24]  
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4.2.2.4 Luftvattenvärmepump 

Luftvattenvärmepumpar hämtar värme från uteluften och överför värmen till hushållets vattenburna 
värmesystem. Denna typ av värmepump kan även generera varmvatten. Oftast placeras denna typ av 
värmepump utomhus då energi erhålls från utomhustemperaturen genom att en eller flera fläktar 
blåses igenom värmepumpens kondensorbatteri [25]. Den utvinna energin levereras därefter till en 
vattenburen radiator. För att en luftvattenvärmepump ska fungera krävs det att huset är utrustat 
med ett vattenburet system, vilket gör att installationskostnaderna blir högre om detta saknas. 
Rekommenderas att använda i Syd- och Mellansverige, ger då besparingar mellan 50-70 procent av 
köpt energi. [13] 

 

 
Figur 15: Luftvattenvärmepumpar ger värme till husets vattenburna värmesystem genom att hämta värme från 

utomhusluften [14]. 
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4.2.2.5 Ekonomi – Vattenburna värmepumpar:  

Generellt för vattenburna system gäller det att installationskostnaderna är höga vilket innebär att 
vattenburna system lämpar sig för hus med högre värmebehov. Allmänt ökar lönsamheten med 
stigande värmebehov. Detta betyder att installationen i ett större hus ofta får en snabbare 
återbetalningstid.  
 

För att få processen att fungera med nedgrävda kollektor för berg-, sjö- och jordvärme som hämtar 
energi krävs det att en viss andel energi tillförs. En kWh tillförd elenergi genererar ca 5kWh värme 
från värmepumpen. Värmepumpens värmefaktor, COP, är årstidberoende vilket gör att effekten 
varierar. De vattenburna pumparna är inte särskilt känsliga mot utomhustemperaturens variation, 
vilket medför att kostnaderna är relativt stabila. Eftersom värmepumpen är beroende av el så blir 
detta system sårbart vid längre strömavbrott. [13] 
 

Tabell 4: Översiktlig tabell för de olika vattenburna värmepumpstyperna. [13] 

Värmepumps-
typ 

Rekommenderat 
energibehov 
 

Värmedistributions
-system 

Besparingar Övrigt 

Berg Högt 
(>25000kWh/år) 
eller  
Medel (15000-
25000kWh/år) 

Direktel/Vattenburet 65-75% av köpt 
energi 

Kräver 
närliggande 
berggrund 
Stabilt och 
energieffektivt. 
Systemet kan 
reserveras för 
att kyla huset. 

Jord Högt 
(>25000kWh/år) 
eller  
Medel (15000-
25000kWh/år) 

Direktel/Vattenburet 65-75% av köpt 
energi 

Kräver stor 
markyta som 
tillåter 
nedgrävda 
slangar. 
Använd markyta 
får ej bebyggas. 

Sjö Högt 
(>25000kWh/år) 
eller  
Medel (15000-
25000kWh/år) 

Direktel/Vattenburet 65-75% av köpt 
energi 

Sjönära eller 
grundtillgång 
via brunn. 

Luftvatten Lågt 
(15000kWh/år)  
eller 
Medel (15000-
25000kWh/år) 

Direktel/Vattenburet 50-70% av köpt 
energi 

Rekommendera
s att använda i 
Syd- och 
Mellansverige. 

 

 
Från ovanstående tabell(4), framgår det vilken typ av vattenburen värmpump som lämpar sig 
beroende på husets energibehov. Värmepumpstyperna berg, jord och sjö anpassas bättre för hus 
med högre energibehov, till skillnad från luftvattensystem som lämpar sig för ett mindre 
energibehov. 
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Tabell 5: Kostnads tabell över de olika vattenburna energisystemen [26]. 

 

Bergvärme Sjövärme Markvärme Luft/Vattenvärme 

Kostnad/Installation 110 000-170 
000kr 

100 000 - 
130 000 kr 

100 000 - 130 
000 kr 

90 000- 125 000 kr 

Energibesparing 10 000- 17 
000 kr/ år 

10 000- 17 
000 kr/ år 

10 000- 17 
000 kr/ år 

10 000- 17 000 
kr/år 

Återbetalningstid 7 - 10 år 7 - 10 år 7 - 10 år 7 - 10 år 

 
Kostnaden för installation varierar något mellan de olika typerna av värmepumparna. En 
bergvärmepump är oftare dyrare att installera jämfört med en luft-vattenvärmepump, se tabell(5). 
Detta behöver dock inte byta att en luft-vattenvärmepump ger lägre kostnader, eftersom 
bergvärmepump kan ge lägre total årskostnad när man summerar in ränta, amortering och all energi 
som sparas.  

4.2.2.6 Miljö – Vattenburna värmepumpar 

Installationen av de nedgrävda kollektorslangarna (gäller ej för luftvattenvärme och sjövärme) kan 
innebära vissa ingrepp på tomten. För övrigt är denna systemstyp en mycket miljövänlig energikälla, 
eftersom som energi tas till vara från naturen som är gratis. Vilken värmepump som lämpar sig bäst, 
har husets geografiska läge en stor betydelse och dess förutsättningar. D.v.s. är huset beläget nära 
ett berg eller har det sjö nära mm. [27] 
 

Alla dessa system är mycket driftsäkra och har en lång livslängd. Livslängden kan dock påverkas 
negativt av oönskade gäster som rost, kalk och fetter som sätter ner verkningsgraden. Ett 
vattenburet system kan drabbas av beläggningar av bl.a. kalk och rost, mm, det gör att risken för att 
system inte fungerar optimalt ökar. Resultatet av detta kan i värsta fall innebära ett system med 
sämre drift-ekonomi som behöver ersättas i förtid, vilket innebär dyra investeringar som följd. [27] 
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4.2.3 Luftburet värmepumpssystem  

Det finns olika typer av värmepumpar som har olika värmekällor. Luftvärme handlar om att ta till 
vara värme från luften, som bygger på att man med en teknisk anordning överför värme från en kall 
plats till en varm plats. Det finns även värme i mycket kall luft, även i -20 grader kan energi tas tillvara 
för att utvinna värme. I huvudsak finns det två olika typer av luftburna värmepumpsystem; 
frånluftsvärmepump och luftluftvärmepump. Dessa varianter består av en inomhusdel och en 
utomhusdel. Skillnaden för de olika värmepumparna ligger i var luften hämtas ifrån och hur luften 
sprids i hushållet. [28] 
 
För att det ska vara intressant att installera en luftvärmepump ska det årliga energiåtgången för en 
byggnads uppvärmningsbehov minst uppgå till 10 000kWh. [29]  

4.2.3.1 Frånluftvärmepump 

Frånluftsvärmepumpen tar tillvara på ventilationsluft från husets inomhusluft, det vill säga den 
ventilationsluft som ska lämna huset, se figur(16). Energi återförs sedan till varmvattnet och 
värmesystemet. I praktiken sugs ventilationsluft ut i huset samtliga våtutrymmen med hjälp av en 
fläkt. Där av bildas ett svagt undertryck, vilket gör att luft från övriga rum söker sig till våtutrymmen 
och ny uteluft leds in i ytterväggarnas ventiler [30]. 
 
Detta system bygger på att huset är installerat med någon typ av ventilationssystem. Denna 
värmepump kan användas exempelvis för varmvattenberedning. En fördel med detta system är att 
huset får ett inomhusklimat med god ventilation som minskar risken för mögel, fukt och radongas. 
Energibesparingens storlek beror på husets luftvolym, omkring 40-60 procent [28]. 
 
 
 

 
Figur 16: Överskådlig bild över ett hus med en frånluftsvärmepump [30] . 
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4.2.3.2 Luftluftvärmepump 

Luftluftvärmepump även kallad komfortvärmepump hämtar energi ur uteluften med en eller flera 
fläktar som överför värme till den cirkulerande inomhusluften, se figur(17). Denna teknik passar ofta 
bra för mindre hushåll och byggnader med direktverkande el. Om hushållet saknar ett vattenburet 
system kan detta vara ett bra komplement till huvudenergikällan, exempelvis elvärme. Hur stora 
besparingarna blir med luftluftvärmepump varierar allt från 30-60 procent av köpt energi. [28] Desto 
öppnare husets planlösning är desto effektivare kan den varma luften cirkulera i huset från 
värmepumpens inomhusdel. [31]  

 

 
Figur 17: Luftluftvärmepumpar tar till vra på värme från uteluften. För att värmen ska spridas över hela huset, 

rekommenderas att värmepumpens inne del placeras centralt [14]. 
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4.2.3.3 Ekonomi – Luftburna värmepumpar 

Luftvärmepump är ett relativt billig energisystem, billigare än exempelvis bergvärme, sjövärme och 
jordvärme. Dock är den inte lika effektiv jämfört med många andra pumpar eftersom 
luftvärmepumpars verkningsgrad (COP) minskar ju längre utomhustemperaturen blir. Det finns 
varianter av luftvärmepumpar som fungerar vid låga utomhustemperaturer. Då det är riktigt kallt 
rekommenderas det att luftvärmepumpen inte används eftersom energiinnehållet i luften då blir 
lågt, vilket ger låga energivinster. [17] 
 

Tabell 6: Översiktlig tabell för de olika luftburna värmepumpstyperna. [13] 

Värmepumps-
typ 

Rekommenderat 
energibehov 
 

Värmedistribution
-ssystem 

Besparingar Övrigt 

Frånluft Lågt 
(15000kWh/år) 
 eller 
Medel (15000-
25000kWh/år) 
eller 
Högt 
(>25000kWh/år) 

Direktel/luftburet  30-60% av köpt 
energi 

Kräver 
ventilationssyst
em 
Ger bra 
inomhusklimat 

Luftluft Lågt 
(15000kWh/år)  
eller 
Medel (15000-
25000kWh/år) 

Direktel/luftburet 40-60% av köpt 
energi 

Effekten beror 
på husets 
planlösning och 
värmepumpens 
inomhusdels 
placering. 

 
Från ovanstående tabell framgår det vilken typ av luftburen värmpump som lämpar sig beroende på 
husets energibehov. Båda alternativen lämpar sig för ett lägsta behov på 15000 kWh per år, dock 
lämpar sig frånluft bättre för ett högre uppvärmningsbehov. 

 

4.2.3.4 Miljö – Luftburna värmepumpar 

Då utomhustemperaturen är lägre än +7   så måste luftvärmepumpar avfrostas regelbundet för att 
undvika isbildning på ångbatteriet. För att inte husgrund och trädgårdens växtlighet ska ta skada är 
det viktigt att avfrostningsvattnet som bildas samlas ihop. [13] 
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4.2.4 Närvärme 

Närvärme handlar om att utnyttja lokala energiresurser. Det kan exempelvis innebära att ta hand om 
organiska avfall, som t.ex. slam eller slaktavfall, vilket kan göras på olika sätt, bl.a. genom 
kompostering. En stor anledning till att detta alternativ undersöks är att en tidigare projektgrupp 
tillämpat denna metod på huvudbyggnaden Utsikten. Där de kom fram till att det var gynnsamt att 
byta ut den nuvarande oljepannan mot en flispanna, då de på ön har en stor andel avverkningsrester 
som inte används. [32] 
 

På Sommargården finns en separat byggnad för bastu och dusch, som just nu använder sig av 
elvärme för att värma upp varmvattnet. Av turismsynpunkt och då skog huggs ner som inte tas 
tillvara på är det värt att undersöka detta alternativ, dels för att det troligen lockar dit fler turister 
och då ön har stor tillgång till skog.  
 

Allt fler väljer att värma upp huset genom vedeldning. En stor fördel med vedeldning är att 
husägaren blir oberoende av de svängiga elpriserna. Dock för att hålla värmen i huset måste 
eldningen ske rutinmässigt dagligen. Om systemet är utrustat med en ackumulatortank gör detta att 
vedeldning endast behöver genomföras varannan dag. För hus försedda med en modern vedpanna 
räcker det oftast med 30 minuters eldning för att värma upp en villa. Varifrån veden ska hämtas kan 
ske på olika sätt beroende på tid och kostnad. Genom att kapa ved med en motorsåg eller hydraulisk 
klyv kan man få ihop hela årsförbrukningen av ved på en vecka. Däremot om veden huggs för hand, 
utan maskiner, får man naturligtvis räkna med att det tar längre tid. Ett annat alternativ kan vara att 
köpa in färdigkluven ved utifrån. [16]  

 

4.2.4.1 Ackumulatortank 

Ackumulatortank fungerar som en termos. Den används för att lagra värme i form av varmvatten 
utifrån behov. Normalt sett brukar en ackumulatortank användas till olika former av pannor, som 
pellets- och vedpannor. [33] 
 
En kombination av en ackumulatortank och en vedpanna har olika fördelar. Det som oftast 
uppskattas är att man lagrar värmen som uppstår under eldning tills den behövs. Detta medför att 
man inte behöver elda på natten om man vill ha värme på morgonen, för t.ex. dusch, disk och tvätt. 
Det är ekonomiskt fördelaktigt då energin tar tillvara när energin ej behövs. Detta beror oftast på att 
vedpannans effekt överstiger huset effektbehov. Detta medför att skötselansvarig sparar tid då man 
inte behöver elda lika ofta, det brukar räcka med att elda en till två gången per dygn. Eldningen blir 
även mer miljövänlig då utsläppen minskas av hälso- och miljöskadliga ämnen som bildas under 
eldningen. [33] 
 
Dimensioneringen av ackumulatortanken beror på huset energibehov men det finns en tumregel 
som används säger att det behövs en tank med 18 gånger större volym än eldstadsvolymen. [34] 

4.2.4.2 Legionärssjukan 

Legionärssjukan är en typ av lunginflammation som sprids genom vattenångor och drabbar cirka 500 
personer årligen i Sverige. Sjukdomen orsakas av bakterien legionella som finns i vattendrag, 
grundvatten och sjöar. Bakterien frodas i temperaturer kring 40 , därför är det viktigt att en viss 
temperatur hålls i t.ex. ackumulatortankar och varmvattenberedare. Det får heller inte bli för varmt 
så att personer riskerar att brännas av det heta vattnet. I varmvattenberedaren rekommenderas 
därför en temperatur på 60  och 50  i cirkulationsledningarna och vid tappstycket. För kallvattnet, 
d.v.s. dricksvattnet bör temperaturen hållas kall, då bakterien kan börja frodas i 20-gradigt vatten när 
det är stillastående i ledningarna. [33] 
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4.2.4.3 Ekonomi - vedeldning 

För vedeldning fyller ackumulatortanken inte bara miljömässiga funktioner utan även ekonomiska. 
Då brasan brinner med fullt kraft kan all energi som utvinns lagras i ackumulatortanken. Storleken på 
ackumulatortanken beräknas så den kan ta emot energi från största möjliga vedinlägg i vedpannan. 
Det är viktigt att dess storlek anpassas beroende på husets värmebehov. En god anpassad tank med 
rätt volym kan räcka att elda en gång per dygn. Dock då det är som kallast kan det behövas eldas 
mer, men att dimensionera mot det värsta fallet är sällan lönsamt. Om man har tid med vedeldning 
är detta ett mycket bra ekonomiskt alternativ för ett uppvärmningssystem. Systemet kan användas 
som ett komplement till en annan värmekälla. För en komplett vedanläggning får man räkna med 
kostnader upp emot 90 000kr (varav 60 000kr för panna och ackumulatortank). Kostnaderna för 
bränslet varierar beroende på den egna arbetsinsatsen och var veden köps in. [16] 
 

4.2.4.4 Miljö - vedeldning 

Modern vedeldning med en godkänd vedpanna och ackumulatortank är bra för miljön. Däremot är 
variationen stor över vedpannor där många är inte alls miljövänliga och effektiva. [16]  
 

Ved är en förnybar energikälla som går i ett ständigt kretslopp. Skogen växer genom att ta upp 
koldioxid, vid eldning frigörs koldioxid i form av rökgaser. Koldioxiden från eldningen tas sedan upp 
på nytt av de växande träden. [16] 
 

Det är viktigt att vedeldningen går till på rätt sätt och vedpannan bör vara utrustad med en 
ackumulatortank för att miljön inte ska ta skada. För att undvika risken för pannan att koka över bör 
man inte elda för fullt under en längre tid. Att strypa lufttillförseln genom att stänga dragluckan är 
inte alls bra för miljön, eftersom miljöföroreningarna då ökar i form av sot och flyktiga kolväten. 
Dessutom ökar brandrisken eftersom brännbart sot och tjära fastnar på väggarna i rörgångarna och 
skorsten. [16] 
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4.2.5 Solvärme 

Solvärme handlar om att omvandla solens strålningsenergi till värme. Varmvattnet som utvinns från 
solen användas i huvudsak för att värma upp hus, tappvarmvatten och pooler. Vanligtvis sker denna 
omvandling med en solfångare, men det går också utvinna energi från solen med solceller. Skillnaden 
mellan dessa är att solfångare omvandlar solens strålning till värme och solceller omvandlar 
solenergin till el. [35] 
 

Beroende på olika användningsområden finns det olika typer av solvärmesystem. En 
solvärmeanläggning består av en solfångare, rörledning med pump, en ackumulatortank och ett 
reglersystem. Grunden för alla solvärmesystem är solfångaren. I solfångarens, se figur(18 se 1) små 
rör cirkulerar en värmebärande vätska oftast vatten eller glykol i ett slutet system, som värms upp då 
solens ljus lyser på dess svarta matta yta. Med hjälp av ett skyddande glas på utsidan hålls värme 
kvar i solfångaren. Därefter transporteras värme från solfångaren med ett lämpligt medium, 
vanligtvis genom en vätska men kan också ske genom en gas. Det uppvärmda mediet kan sedan 
antingen lagras i ett värmemagasin (varmvattenberadre), se (2) eller användas direkt för att värme 
upp tappvattnet, se (3 och 4). För att få värme från solen krävs det att huset är försett med ett 
vattenburet elementsystem. För att få ut maximal effekt från solfångaren bör solfångaren vara 
placerad med en lutning på ca 40 grader i förhållande mot marken riktad mot söder. Lutningen bör 
dock regleras beroende på årstiden, generellt bör solfångaren ha en lägre vinkel under sommaren 
och en högre vinkel under höst och vår. Solfångaren bör placeras på ett så skuggfritt område som 
möjligt. Hustaket är därför en naturlig plats att placera solfångarna på. Om husets tak ska bytas finns 
det möjligheten att välja takintegrerade solfångare, som både fungerar som tak och solfångare. [36] 

 

 
Figur 18: Överskådlig bild för ett solfångarsystem som genererar varmvatten. 1. Solfångare 2. Elpatron 3. 

Tappvarmvatten 4. Kallvatten. [14] 
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4.2.5.1 Olika varianter av solfångare 

Solfångarna finns i huvudsak i två olika varianter: plana solfångare och vakuumsolfångare. Plana 
solfångare är det mest förekommande varianten i Sverige. En plan solfångare består av en 
genomlysande täckskiva som oftast är i glas. Täckskivan och dess baksida är isolerad för att hålla kvar 
värmen, för att minimera värmeförluster mot omgivningen. I täckskivan finns en absorbator, som 
oftast består av en svartmålad metall med rör där vatten cirkulerar. Solstrålningen absorberas i 
absorbatorn, som då blir varm och kyls ner med hjälp av en vätskekrets. För att ha möjlighet att 
kunna använda solfångaren året runt innehåller värmebäraren ofta ett frostskydd. [37]  
  

Vakuumsolfångarna har en annan konstruktion och finns i olika varianter. De består antingen av 
glasrör med vakuum i rören eller med dubbla rör med vakuum mellan rören. Grundprincipen för alla 
vakuumsolfångare är att det i rören finns ett vakuum som har till uppgift att minimera att 
värmeenergi läcker ut, det vill säga vakuum fungerar som isolering. Vakuumrören är utformade som 
en termoflaska, med två rör med vakuum mellan. Det yttre röret är genomlysande medan det inre 
röret absorberar solstrålningen med hjälp av en absorbator av metall. Inuti det inre röret hämtas 
värmeenergin. Värmen leds därefter vidare antingen med ett U-rör eller med en så kallad Heat-Pipe. 
Ett U-rör är ett U-format kopparrör som löper i vakuumröret. I kopparröret cirkulerar en 
värmebärande vätska (ofta vatten eller en glykolblandning) vars uppgift är att kyla luften i 
vakuumröret och transportera vidare värmen t.ex. till en ackumulatortank. En så kallad Heat-Pipe 
innehåller ett medium som växlar mellan ånga och vätska. Solstrålningens värme tas upp då mediet 
förångas och värme avges därefter genom att mediet kondenseras, det vill säga kyls ner och återgår 
till vätskeform. [38] 
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4.2.5.2 Ekonomi - Solfångare 

Förbättring görs hela tiden för att effektivisera solfångarnas teknik, men de är redan nu ett mycket 
billigt alternativ om installationskostnader redan är betalda. Trots detta är det svårt att endast 
försörja sig på solenergi för att få varmvatten till huset. Därför ses ofta solenergin som ett 
komplement till en annan energikälla, framförallt i Sverige då energibehovet är som störst på vintern, 
då soltimmarna är få. Det går att lagra värmeöverskott från sommaren i välisolerade värmemagasin 
eller genom att solfångaren arbetar med att kombinera mot ett bergvärmehål. Ett 
kombinationssystem kan vara att föredra då solen även under framförallt höst och vår kan utnyttjas. 
Solfångarna har en lång livslängd, alltifrån 30-50 år [39] vilket gör att lite underhåll krävs. Detta gör 
att solen är ett alternativ med låga driftkostnader, men kan dock kosta en del att installera. Då 
anläggningen är betald och installerad är kostnaderna minimala, kostnader som kan uppstå är 
framförallt om något går sönder. Solvärmen lönar sig i längden och påverkas dessutom inte av 
ändringar i elpriser, vilket gör att det är relativt enkelt att räkna ut vad det kostar. [40] 
 

Vanligtvis behöver solfångarens endast servas efter 10-15 år då dess glykolblandning kan behöva 
bytas. Kostnaden för ett komplett solfångarsystem varierar beroende på systemets utformning och 
storlek. Ett komplett solfångarsystem med varmvattenberedare kan kosta alltifrån 25 000-50 000kr 
[39]. Kostnaderna för ett motsvarande system men med ackumulatortank kan kostnaderna uppgå 
mellan 40 000-80 000kr [40], se tabell(7). 

 
Tabell 7: Solfångaranläggnings kostnader. [40] 

Kostnader för solfångaranläggning: 

Solfångare: 2500-6500kr/m2 

Drivpaket: 5000-8000kr 

Ackumulatortank (välisolerad): 10 000-20 000kr 

Installation: 10 000kr 

 
En investering av en solvärmeanläggning är en långsiktig investering. De ekonomiska aspekterna 
skiljer sig markant för andra uppvärmningsalternativ, då energin från solenergin är gratis och 
driftkostnaderna försumbara. Lönsamheten bygger på all den energi som inte behöver köpas. Hur 
hög lönsamheten blir hänger ihop med hur kostnadsutvecklingen och priset för den energi som 
solenergin ersätter. [40] 
 

4.2.5.3 Miljö - Solfångare 

Solfångaren är en mycket miljövänlig energikälla, enligt Svesol är ”Solens strålar är den renaste energi 
som finns”. Solenergin är en förnybar energikälla, som inte orsakar några utsläpp eller andra avfall 
under driftstiden. Dessutom är livslängden lång, mycket längre jämfört med andra energikällor. Med 
tanke på den långa livslängden går det åt relativt lite energi att tillverka solfångarna jämfört med hur 
mycket energi som utvinns under deras långa livslängd. De flesta solfångarna innehåller också 
material som återvinns. [40] 
 

Det enda möjliga miljöriskerna är om frostskyddsmedlet som används för att skydda mot korrosion 
skulle sprida sig till marken eller vattnet vid läckage. Vid ytbeläggningen av absorbatorplåten används 
kemikalier som i koncentrerad form skulle kunna påverka miljön. Detta är dock i stort sett försumbart 
och riskerna ses som minimala. [41] 
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4.3 Husets uppvärmning och värmeläckage 

För att minska husets värmeläckage är det viktigt att huset har ett bra klimatskal. Ett bra klimatskal 

spar energi genom att släppa ut mindre värme per tidsenhet än vad ett sämre klimatskal gör. Husets 

klimatskal inkluderar hela husets ytterhölje, det vill säga tak, golv, väggar, dörrar och fönster. Värme 

som tillförs till huset kommer förr eller senare försvinna genom klimatskalet. Fördelningen över var 

värmen försvinner från huset varierar beroende på husets nuvarande skikt och byggnadsår. I 

genomsnitt försvinner ca 85 % av värmen från huset genom transmissionsförluster och övriga 15 % 

genom ventilation, se figur (19). Det största värmeläckaget på ett hus räknat per ytenhet är oftast 

fönster och tak, dock varierar detta beroende på huset nuvarande skikt. [16] 

 

Figur 19: Husets klimatskal, största delen av värmen försvinner från huset fönster och dörrar. [14] 

För att minimera värmeläckaget från klimatskalet har husets isolering en stor betydelse. Hur väl en 

byggnadsdel isolerar anges i U-värde. U-värde mäts i Watt per kvadratmeter och Kelvin, W/m2K och 

beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och 

utomhustemperaturen. Desto lägre U-värde byggnadsdelen har ju bättre isolering. [42] 

 

För att beräkna Sommargårdens olika byggnaders värmeläckage, uppskattas husens olika 

byggnadsdelars U-värde. I beräkningarna inkluderas byggnadsdelarna vägg, fönster, tak och golv. 

Husens värmeläckage ger en uppfattning om hur mycket energi som går åt till uppvärmning av 

husen.  

 

Väggarnas U-värde beräknas utifrån väggarnas värmeledningstal k och deras tjocklek. Eftersom 

väggarnas tjocklek varierar, se tabell(1) så skiljer sig deras U-värde något. Sommargårdens hus 

byggdes år 1955, då ytterväggar bestående av plankvägg med mineralull var vanligt förekommande. 

Det troliga är dock att Sommargårdens ytterväggar är av typen regelverksvägg, som i grova drag 

består av träpanel med sågspån i mellanrummet. Utifrån värmeledningstalet för trä och sågspån, se 

tabell (8), uppskattad tjocklek kan de olika väggarnas U-värde beräknas. [43] 
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Tabell 8: Tabell över regelverksväggens värmeledningstal. [44] 

Regelverksvägg: Trä Sågspån 

Värmeledningstal, k 
(W/mK): 

0,14 0,08 

      

Mycket värme försvinner från husens fönster, vilket framgår från dess höga U-värde, se tabell (9). De 

flesta äldre hus med tvåglasfönster har ett U-värde på 3. [45] 

 

Takkonstruktionen bjälklag för äldre hus består oftast antingen av grövre bjälkar eller plank. Det 

invändiga lagret utgörs ofta av träpanel och mellanrummet mellan bjälkarna fylls ofta med sågspån 

eller mineralull. Utifrån följande och takets tjocklek uppskattas takets U-värde. [44]  

 

Värmeläckaget från golvet utgör ingen stor faktor för husets totala värmeläckage, vilket framgår från 

dess låga U-värde, se tabell (9). [44]  

 
Tabell 9: Tabell över byggnadsdelarnas olika U-värde. 

Byggnadsdel: Vägg [43] Fönster [45] Tak [44]  Golv [44] 

U-värde 
(W/m2K): 

0,60–1,1 3 0,6 0,18 

 

Tabellen visar; väggarnas, takens, golvens, samt fönstrens U-värden. 
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4.3.1 Användning av tappvarmvatten  

Tappvarmvatten är det varmvatten som avses att använda i hushållet, kan t.ex. vara för dusch, 
handtvättning och disk. I tabell (10), visas den genomsnittliga temperaturen samt mängden vatten 
som går åt för de olika aktiviteterna, den vanliga vattentemperaturen som används för respektive 
aktivitet. Energiåtgången för en aktivitet beror dels på vilken vattenmängd aktiviteten kräver, 
exempelvis kräver dusch och disk en betydligt större vattenmängd än att tvätta händerna, se 
tabell(10). Avgörande för energiåtgången är också temperaturskillnaden mellan det ingående 
kallvattnet som ska värmas upp och det utgående varmvattnet, samt spillvärme som exempelvis 
försvinner i tank och rörledningar. Temperaturen för det inkommande kallvattnet varierar beroende 
på var byggnaden är belägen i landet och vilken tid på året som avses. För Svealand är den 
genomsnittliga temperaturen för det inkommande vattnet 7  . [46] 

Tabell 10: Genomsnittlig vattenåtgång för de olika aktiviteterna. [33] 

Aktivitet: Temperatur Antal liter 

Dusch, 5min 40  60 

Handtvättning 40  1 

Disk 50  50 

 

Användningen för tappvarmvattnet per dygn har bestämts genom rimliga antagande och genom att 

titta på tidigare projekts användande för huvudbyggnaden Utsikten på Finnhamn, se tabell (11). [32]     

Tabell 11: Genomsnittlig vattenåtgång för de olika aktiviteterna per dygn. [32] 

Beräkning av genomsnittlig användning av tappvarmvatten: 

Antal dusch/person 1 

Antal disk/person 1/3 

Antal ggr handtvättning/person 5 

 

4.3.2 Användning av bastun  

För beräkningarna av energiåtgången för bastun, uppskattas hur bastuanvändandet ser ut på 

Sommargården eftersom det inte finns någon exakt data över hur användandet ser ut. Det 

nuvarande bastuaggregatet har en effekt på 10,7 kWh. [3] 

Tabell 12: Uppskattning av Sommargårdens bastuanvändande per dygn. [47] 

Beräkning av genomsnittlig användning av bastun: 

Uppvärmningstid 60min 

Bastutid/person 20min 

Antal bastande/person 1/4 

Antalet personer som utnyttjar bastun 
samtidigt 

5 

  

Energiåtgången för bastun beräknas genom en fast uppvärmning, som baseras på bastuns 

uppvärmningstid, samt en rörlig del, som baseras på hur bastuanvändandet varierar, se ekvation(13). 
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4.3.3 Användning av köket  

Den köksutrustning som beaktas för köksanvändandet är följande; kyl, frys, ugn, spis och mikro. 

Diskmaskinen beaktas för uppvärmningen av tappvarmvattnet och inte för köksutrustningen. Övrig 

utrustning anses inte ha någon större inverkan för energigången för köket och tas därför inte hänsyn 

i beräkningarna för kökets elanvändning. [47]   

Tabell 13: Tabell över köksapparater som beaktas för kökets energiåtgång. [47] 

Köksutrustning: 

Energiåtgången för kyl och frys 2kWh/dygn 

Ugn 6,1kW 

Spis 2kW 

Mikro 0,9kW 

 

För att beräknade hur mycket el som går åt till matlagning i köket uppskattas hur mycket köket 

används för den genomsnittliga personen på Sommargården.  

Tabell 14: Uppskattat användande för Sommargårdens matlagning. [47] 

Beräkning av genomsnittlig matlagning: 

Genomsnittlig tid per person för 
matlagning 

15min 

Genomsnittlig matlagning till antalet 
personer 

4 

 

Tabellen visar hur länge den genomsnittliga personen lagar mat samt hur många en matlagning 

förväntas lagas till. 
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4.3.4 Energieffektiva glas - Lågemissionsglas 

Då fönstren på Sommargårdens hus alla håller en enkel standard med majoritet dubbelglasfönster, 
men förekommer också en del englasfönster så blir värmeläckaget från fönstren stort. Förr eller 
senare måste fönstren underhållas för att inte bli förstörda p.g.a. bl.a. ålder och röta. Ett alternativ 
kan därför vara att se över om det lönar sig att byta glas.  
 

Ständiga förbättringar genom åren har gjort för att minska läckaget genom bättre och tjockare 
isoleringar, tätare hus och även genom att använda treglasfönster. Grovt uppskattat står fönster, 
ventilation och isolering för en tredjedel av det totala värmeläckaget. Ett annat alternativ som många 
inte känner igen är att skaffa lågemissionsglas till fönstren. Lågemissionsglas har en låg 
värmestrålningsförlust med hjälp av olika beläggningar på glaset. För att kallas lågemissionsglas bör 
emissiviteten ε vara minst 20 % av normalt fönsterglas inom våglängdsintervallet 3-100 μm vid 
rumstemperatur. [48]  
 

Värmeförlusterna från ett fönster består av värmestrålning och ledning i luftspalten mellan glasen. 
Förlusterna från värmestrålningen kan i stort sett elimineras helt genom att ett eller två av fönstrets 
glasytor beläggs med ett värmereflekterande skikt, se figur (20). Detta är ett mycket tunt skikt i 
metalliskt material, mindre en mikrometer, som reflekterar värmestrålningen så värme stannar i 
rummet, men är genomsläpplig för solstrålning. Ett lågemissionsglas värmereflekterande skikts 
material varierar men är oftast baserat på silver eller tennoxid. För att minska ledningen i luftspalten 
kan luften bytas ett mot en ädelgas. Ett fönster med bägge dessa egenskaper minskar glasdelens U-
värde med 1W/m2. Lågemissionsglas är ca dubbelt så energieffektiva som treglasfönster och ca tre 
gånger energieffektiva som tvåglasfönster. Denna glastyp gör det möjligt att under kalla perioder 
minska uppvärmningsbehovet. [49] 
 

 
Figur 20: I det vänstra fönstret i figuren ser vi ett exempel på ett lågemissionsglas som spar energi genom att släppa in så 

mycket som möjligt av solstrålningen, samtidigt som dess insida reflekterar värme inifrån. Högra fönstret visar hur ett 
vanligt fönster fungerar utan något skikt alls. [50] 
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4.3.4.1 Ekonomi - Lågemissionsglas: 

Lågemissionsglas är idag dyrare än vanliga fönsterglas. Om man bygger ett nytt hus är det 

kostnadseffektivt att sätta in energieffektiva fönster. Om man endast beaktar fönstren blir 

kostnaderna högre men man måste också ta hänsyn till att med de energieffektiva fönstren blir 

uppvärmningskostnaderna lägre då värmeläckaget minskar. Då energikostnaden tas med blir dessa 

fönster i längden billigare än vanliga fönster. [51] 

Då det gamla standardfönstren har en dålig isoleringsförmåga är de energieffektiva glasen ett bra 

alternativ. Då värmeläckaget minskas gör det möjligt att sänka inomhustemperaturen, för varje grad 

inomhustemperaturen sänks, minskar uppvärmningskostnaderna med ca fem procent. Hela 85-96 

procent av strålningsförlusterna stoppas och det värmereflekterande skiktet reflekterar 

värmestrålningen så att ca 50 procent mer värme stannar i rummet. [51] 

Initialkostnaderna för att byta de nuvarande fönstern till energieffektiva fönster uppgår kostnaderna 

till ca 2500kr per fönster. Priserna per fönster varierar beroende på vilken fönstertyp som man vill 

ha, kostnaden för dessa fönster är från fasta fönster i trä som är billigare än t.ex. vridbara fönster. 

[52]     

 

4.3.4.2 Miljö - Lågemissionsglas: 

Lågemissionsglasen medför att fönstrets kallras i stort sett elimineras, vilket gör att inomhusklimaten 
blir behagligare. Då mer värme stannar i huset leder förstås till att mindre energi går åt till 
uppvärmningen vilket påverkar miljön positivt. [49] 
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5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet av metoden för analys av alternativa uppvärmningssystem. 

Först bestäms och förklaras varför vissa energisystem valts att fortsatt undersökas och varför vissa 

inte har undersökts vidare. Detta baseras på informationen av litteraturstudien, informationen av 

Sommargården idag samt de krav som presenteras i avsnitt 4 (Mål och Krav). Därefter följer de 

antaganden och begränsningar som gjorts för de valda systemen. De antagandena och 

begränsningarna står till grund för beräkningarna som presenteras i modellen. 

5.1 Intressanta uppvärmningsalternativ  

Det finns många olika alternativ att värma sitt hus idag och många av dessa alternativ kan delas in i 

olika områden. För Sommargården valdes att undersöka energisystem inom dessa områden; 

Närvärme, Värmepump, Solvärme och Isolering. Nedan beskrivs varför vissa energisystem inte 

fortsatt att undersökas och varför vissa var mer intressanta. 

5.1.1 Val av uppvärmningssystem   

Det som valdes att undersökas närmare var luft/luft-värmepumpssystemet. Detta beror främst på 

säsongsöppettiderna. Från maj till oktober har Finnhamn ett relativt varmt klimat där 

medeltemperaturen inte understiger fem grader, se figur(9), samt har en lägsta temperatur under 

oktober på minus två grader, se figur 8. Detta gör det optimalt att installera luftvärmepumpar då det 

är under sommarperioden luftvärmepumpar har den bästa verkningsgraden. [13] 

Sommargården har också ett relativt lågt energibehov, endast ca 20 000 kWh per år, se figur (5). 

Eftersom att inga byggnader utöver matsalen och bastustugan har tappvatten installerat, ses inte ett 

vattenburet uppvärmningsalternativ som ett aktuellt alternativ. Dels för att de kräver höga 

installationskostnader och att vattenburna system lämpar sig bättre för hus med betydligt högre 

energibehov än vad Sommargården har idag. [13]Detta innebär även att det inte anses vara aktuellt 

med solvärme, eftersom solvärme kräver ett vattenburet system för att kunna användas till 

uppvärmning. En annan avgörande faktor att solvärme inte ses som något alternativ, är 

Sommargårdens läge, skogen omkring gör att området ofta ligger i skuggläge.  

Dock ses installation av energieffektiva fönster som intressant alternativ, då sommargårdens fönster 

är gamla och tros stå för en stor andel av värmeläckaget p.g.a. av deras dåliga isoleringsförmåga.   
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5.2 Avgränsningar och antaganden 

Nedan presenteras de antaganden och avgränsningar gjorts.  

1. Alla hus har samma standard. 

Eftersom att det inte finns data om Sommargården byggnaders material, har en del antaganden 

gjorts angående byggnadernas uppbyggnad. Alla hus har samma standard, dvs. har samma 

material för tak, golv, fönster och väggar. Den enda skillnaden som togs med i beräkningarna var 

väggtjockleken i respektive byggnad. Materialet i väggarna antogs till sågspån då det var ett 

vanligt byggmaterial till väggar i sommarhus under den perioden byggnaderna byggdes. Detta 

antagande baseras även på den tunna väggtjockleken byggnaderna har idag. [53] 

2. Beräkning av husens värmeeffektbehov. 

Beräkningarna av husens effekt begränsades till byggnadsdelarna; Tak, väggar, golv och fönster. 

3. Ingen uppvärmning av hus i juli. 

Eftersom att juli-månad hade en medeltemperatur på ca 17 grader och en minsta temperatur på 

12 grader 2012, se figur (8 och 9), gjordes antagandet att det inte var någon uppvärmning av 

byggnaderna under den månaden. Detta antagande medför även ett mått på vad varje person 

har i el-användningen utöver uppvärmning.  

4. Dusch användningen. 

Användandet av dusch per person är lika över hela året. Alla använder 60 liter 40 gradigt vatten 

per dusch varje dag. Detta antagande drogs då tillräcklig data ej fanns, se tabell(10).  

5. Hushållselen. 

Hushållsels-användningen beräknar endast med köksanvändningen. Dessutom antas att 

användandet över året inte skiljer sig. Lamporna har ej beaktats då de ansetts haft en försumbar 

energiåtgång jämfört med det tolta energibehovet för hushållselen. Då Sommargården enbart 

har öppet under sommarperioden styrks detta antagande då lamporna inte används nämnvärt. 

[3] 

6. Användandet av bastu per person är lika över hela året 

Bastuanvändandet för varje person antas vara lika. Användandet av bastun beror dels av en fast 

uppvärmningstiden, sam en rörlig del beroende på hur många som bastar.  

7. Antalet gäster per grupp. 

Eftersom att det inte finns någon exakt information av antalet gäster per grupp har antalet 

uppskattats till 30 stycken per grupp utöver enskilda gäster. [3] 
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8. COP-värdet. 

COP-värdet för luft/luft-värmepumparna antas ha medelvärdet av undersökningen på 

luftvärmepumpar under olika temperaturer, se Bilaga 2 (COP-värden i olika temperaturer). 

 

9. Inomhustemperaturen. 

Inomhustemperaturen uppskattas till ett rimligt värde beroende på årstid. Vid kallare månader 

antas inomhustemperaturen vara något högre jämfört med varmare månader, se tabell (2). 

 

10. Samma utomhustemperatur. 

Utomhustemperaturerna baserar sig på temperaturdata tagen från Stavsnäs, som ligger ca 1 mil 

från Finnhamn. Eftersom de ligger relativt nära varandra och ligger i samma typ av omgivning 

gjordes antagandet att de har samma temperatur. 

11. Ingen förlust i varmvattenberedaren. 

Verkningsgraden på varmvattenberedaren antogs till 100 procent. 

12. El-priset. 

Det rörliga el-priset varierar mycket från år till år, se figur(11). Därför antogs det historiska el-

prisets medelvärde under de fem senaste åren till elpriset, se tabell (3). 

13. Inga energipikar. 

I beräkningarna av husens uppvärmningsbehov räknades inte energipikar, d.v.s. uppvärmning 

utöver uppvärmningen för gäster, med till Sommargårdens uppvärmningsbehov, som kan ses i 

december 2012, se figur(5). 

14. Förluster i rörledningar 

Förluster som uppstår vid uppvärmning av tappvarmvattnet i rörledningarna bortses då de antas 

vara låga. 

 

15. Tappvarmvattnens temperatur 

Beräkningarna för energiåtgången för tappvarmvattnet antas vattnet värmas upp exakt till 

önskad temperatur, se tabell(10). 
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5.3 Modell 

Nedan presenteras de beräkningar som gjort i analys av energibehovet som Sommargården har. 

Beräkningarna använder de antaganden som kan ses i avsnitt 6.2 (Avgränsningar och antaganden). 

 

5.3.1 Den genomsnittliga personen 

Antagandet (3) medför att den totala energianvändningen per person utöver uppvärmning av hus 

inte ska överstiga den totala energianvändningen i juli månad 2012, se figur(5). Detta värde står som 

mått mot beräkningarna som görs nedan. Om resultatet av den totala energianvändningen utöver 

uppvärmning ligger inom rimligt intervall mot den verkliga energianvändningen i juli blir 

beräkningarna trovärdiga.  

Nedan visas beräkningarna för den genomsnittliga gästens elanvändning utöver uppvärmning av hus. 

De områden som ingår i dessa beräkningar är användandet av; tappvarmvatten, bastu och kök. 

 

5.3.1.1 Tappvarmvatten 

Tappvatten finns endast i matsalen och bastubyggnaden med dusch, övriga byggnader har enbart 

direktverkande el.  

Då det inte finns exakt data över hur användandet för tappvarmvatten ser ut i dessa byggnader har 

antaganden över användandets gjort. De tappvarmvattenförbrukande aktiviteter som beaktas är 

dusch och handtvättning i bastubygganden. I matsalen har dusch, tvättning av händerna samt 

vattenåtgång för diskmaskin tagits hänsyn till. Antal liter tappvarmvatten som förbrukas för de olika 

aktiviteterna per gästnatt på Sommargården beräknas enligt  

 ,  ,vv gästnatt disk disk diskV V f   , (1) 

 ,  ,vv gästnatt dusch dusch duschV V f   , (2) 

  ,  ä , ä ä ävv g stnatt handtv ttning handtv ttning handtv ttningV V f   ,  (3) 

där en gästnatt motsvarar en person som bor ett dygn på Sommargården. 

Den totala vattenåtgången som förbrukas varje månad beräknas enligt 

 ,  , vv månad vv gästnatt gästnattV V n   , (4) 

där antalet besökande,          , varierar för de olika månaderna, vilket innebär att vattenåtgången 

varierar beroende på månad. 
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Den totala vattenåtgången för ett år, fås genom att summera vattenåtgången för samtliga månader 

enligt  

        ∑          . (5) 

 

De olika aktiviteterna kräver varierande vattentemperatur. Det utgående vattnet för dusch och 

handtvättning har vattentemperaturen 40 , till skillnad från diskmaskinen som diskas med 

vattentemperaturen 50 . Mängden energi som går åt för att värma upp tappvarmvattnet per 

månad fås genom  

     
                      

       
 . [54] (6) 

Energiåtgången för varje månad för de olika aktiviteterna fås genom, 

                 
                                 

       
, (7) 

       

                  
                                  

       
, (8) 

samt 

                          
                                          

       
. (9) 

 

Den totala energiåtgången för varje månad fås genom att summera ihop de olika aktiviteterna 

                                                                      . (10)   

Den totala energiåtgången för ett år fås genom att summera samtliga månader  

        ∑              . (11) 
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5.3.1.2 Bastun 

Mängden energi som går åt för att basta beräknas genom en fast uppvärmning och en rörlig del 

beroende på hur bastuanvändandet varierar. Energiåtgången för en persons bastuanvändande 

beräknas alltså med dessa två delar enligt 

                                                ,        (12) 

samt 

                                        ,                                       (13) 

där              är uppvärmningstiden för bastun och        är den genomsnittliga bastutiden. 

Eftersom inte alla bastar, används        som beskriver i genomsnitt hur många personer som 

använder bastun. I användandet för bastun innehåller också termen       , som beskriver antalet 

personer som utnyttjar bastun i genomsnitt samtidigt.  

Det total energiåtgången för bastun under en månad beräknas enligt 

 

                                                               (14) 

 

där             , är antal dagar per månad bastun används medan användandet beror på          , 

alltså hur många som besöker bastun varje månad. 

Mängden energi som går åt bastun under ett år fås genom att summera 

 

            ∑             . (15) 
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5.3.1.3 Köket  

 

Beräkningarna för kökselen ligger elanvändningen för köket till grund. Energiåtgången för 

hushållselen beräknas enligt 

              
                 

                          
              (16) 

där             är energiåtgången för matlagningen för den genomsnittliga personen.  

 

Totala energiåtgången för matlagningen per månad fås enligt 

                                                 (17) 

där                 är antalet gästnätter per månad.  

  

Mängden energi kyl och frys kräver per månad beräknas enligt 

                                          (18) 

där           är kylen och frysens energiåtgång per dygn och              antalet dagar per månad. 

 

Den totala energiåtgången för hushållselen per månad fås genom att summera 

                                                   .                           (19) 

 

Den årliga energiåtgången för hushållselen beräknas enligt 

                ∑                    (20) 
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5.3.2 Värmetransmission – Byggnadernas värmeläckage 

För att få en uppfattning av hur stort energibehovet för Sommargården varierar över året räknas den 

totala effekten som går åt att värma upp de olika husen ut för varje månad. Detta görs genom att 

uppskatta ett rimligt U-värde för Sommargårdens byggnadsdelar, som delas upp i väggar, fönster, 

golv och tak, se tabell (9). Utifrån egen måttsättning och ritningar över Sommargården tas arean fram 

för respektive byggnadsdel och hus. Utomhustemperaturen i temperaturskillnaden,    baseras på 

medeltemperaturen för varje månad för åren 2011 och 2012 och inomhustemperaturen bestäms till 

ett konstant rimligt värde.     

Övergripande värmeöverföring från en gas genom en vägg till en annan gas i stationärt förhållande 

beräknas enligt  

           [55]                                                             (21) 

där 

              (22) 

Fönstrens effekt beräknas enligt 

                                                            (23) 

Väggarnas effekt beräknas enligt 

                                                        (24) 

där  

        (∑
  

 
)
  

 (
     

    
 

         

        
)
  

,  [55]                                 (25) 

väggarnas U-värde varierar för de olika byggnaderna, p.g.a. av att tjockleken,    varierar, se 

tabell(1). 

Golvets effekt beräknas enligt 

                     .                                                     (26) 

Takets effekt beräknas enligt 

                     (27) 

 

Den totala effekten för varje byggnad fås genom att summera de olika byggnadsdelarnas effekt 

                                     (28) 
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Sommargårdens totala effektåtgång fås genom att summera effekten från alla byggnader enligt 

                                                      (29) 

Energiåtgången för att värma upp alla byggnader under en månad beräknas enligt 

                                    (30) 

där       , är uppvärmningstiden för respektive månad. 

 

5.3.3 Totala energibehovet 

Den totala energiåtgången på Sommargården per månad, beräknas genom att summera all energi 

som går åt för uppvärmning och tappvarmvatten enligt 

 
                                                              

                 
(31) 

Den totala mängden energi som går åt för hela året beräknas genom att summera 

        ∑           .                                                                    (32) 

 

Detta värde jämförs sedan medan det totala energibehovet som Sommargården hade år 2012 och 

2011, se figur(5) för att konstatera att de beräknade värden är rimliga. 
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5.3.4 Dimensionering av nya uppvärmningsalternativ 

Nedan presenteras modellerna för de nya uppvärmningsalternativen som undersöks. De nya 

alternativen som dimensioneras är installation av luftvärmepumpar samt att byta till energieffektiva 

fönster.    

5.3.4.1 Luftluftvärmepump 

Energiåtgången för att värma upp Sommargården med en luftluftvärmepump beräknas med hjälp av 

pumpens värmefaktor, COP enligt  

          
                   

   
. [54]                          (33) 

 

5.3.4.2 Besparing – Lågemissionsglas 

För att få en uppfattning på hur mycket energi Sommargården spar genom att byta ut de nuvarande 

fönstren mot energieffektiva glas, räknas fönsterbytets energibesparing ut. Temperaturskillnaden,    

är som samma temperaturskillnad som tidigare, som baseras utifrån månadernas medeltemperatur 

enligt 

                            ,                                (34) 

där  

   (                                 ).                                     (35) 

Energibesparingen för att byta till energieffektiva glas beräknas enligt 

  

                                                                                  

där tiden             , är den tiden Sommargårdens byggnader står uppvärmda.   
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5.3.5 Ekonomi 
De nuvarande ekonomiska kostnaderna för Sommargårdens energianvändning består huvudsakligen 

av uppvärmning och varmvattenåtgång, samt hushållsel som alla värms upp genom direktverkande 

el. Elkostnaden per kWh,      består av kostnader från Telge samt Eon, beräknas enligt, 

                                                  ,      (37) 

där varje kostnadsdel innehåller en skattavgift samt moms enligt, 

                                           ,                                 (38) 

 

                                                                          (39) 

samt 

                                                    ,                           (40) 

där abonnemangsavgifterna utgörs från Eon och övriga kostnader kommer från Telge. 

De totala elkostnaderna per år beräknas enligt 

                   .                                                               (41) 
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5.3.6 Ekonomisk analys 

För att få en uppfattning om uppvärmningsalternativen ger en ekonomisk vinst d.v.s. är lönsamma 

och har en rimlig återbetalningstid görs en ekonomisk analys. Den ekonomiska analysen baseras på 

två olika investeringskalkyler; nuvärdesmetoden och payback-metoden.  

5.3.6.1 Nuvärdesmetoden 

Eftersom pengavärdet förändras med tiden, d.v.s. pengar idag behöver inte ha samma värde i 

framtiden, för att jämföra pengarnas värde kan Nuvärdesmetoden användas. Nuvärdesmetoden 

jämför alla in- och utbetalningar vi nollpunkten, då investeringen sker. På så vis kan framtida 

betalningar beräknas om till nuvarande värde. Kapitalvärdet,     är skillnaden mellan nuvärdet av 

inbetalningsöverskottet   och nuvärdet av investeringen   [56], beräknas enligt 

                 , [57]                                                        (42) 

där R är investeringens restvärde. 

Nuvärdesummefaktorn,     fås enligt 

    
         

 
 , [57]                                                                   (43) 

där   är räntan för återbetalningen. 

Nuvärdet    fås enligt 

   
 

      
 . [57]                                                                      (44) 

 

Inbetalningsöverskottet,   beräknas genom skillnaden för de årliga in- och utbetalningarna enligt 

       . [57]                                                                     (45) 

5.3.6.2 Payback-metoden  

Payback-metoden beräknar hur lång tid det krävs att få tillbaka pengarna till investeringen, d.v.s. 

återbetalningstiden. Metoden är en enkel investeringskalkyl som jämför grundinvesteringen med 

inbetalningsöverskottet enligt  

  
 

 
. [57]                                                                   (46) 

Fördelar med denna metod är att man snabbt får en grov uppskattning om investeringen lönar sig 

inom en rimlig tid. Det kan också användas för att jämföra olika investeringsalternativ för att se vilket 

alternativ som lämpar sig bäst. Nackdel med metoden är att den inte tar hänsyn till när inbetalningen 

sker, vilket missgynnar fördelar med stora inbetalningar. Metoden beaktar inte heller vad som sker 

efter återbetalningstiden vilket gynnar kortsiktiga investeringar. [58] 
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6 Resultat  

Nedan presenteras resultaten av alla beräkningar som gjorts för energianvändningen för åren 2012, 

2011 samt energianvändningen för uppvärmning av stugorna under konstant uppvärmning.  

6.1 Den genomsnittliga personen 

En stor del av resultatet består av den genomsnittliga personen. Med det menas att varje person 

beräknas använda samma mängd varmvatten till dusch och tvätt, samt samma mängd el till bastu 

och matlagning.  Detta betyder att elanvändningen utöver uppvärmning av hus är helt beroende på 

antalet gäster som befinner sig på Sommargården. Nedan i tabellen visas den genomsnittliga 

personens elanvändning i de olika områdena. 

Tabell 15: Elanvändning utan uppvärmning per person och dygn. 

  Genomsnittlig elanvändning utöver byggnadsuppvärmning per person och 
dygn (kWh) 

Dusch i 40 grader 2,3 

Handtvätt i 40 
grader 

0,2 

Disk i 50 grader 0,25 

Bastu 0,5 

Kök (Matlagning) 0,3 

Totalt 3,6 

 

Totalt använder gästerna 3,6 kilowattimmar per person och dygn. Största delen av den använda elen 

är för dusch i (40 grader).  
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6.2 Energibehovet 2012 

I denna del presenteras hela sommargårdens energianvändning för 2012.  

Nedan i figuren visas den totala energianvändningen för Sommargården 2012, samt fördelningen av 

energin i de olika användningsområdena.  

 

Figur 21: Figuren visar Sommargårdens elanvändning i de olika användningsområdena under 2012. 

Den totala använda elen beräknas till ca 19,3 MWh för året 2012. Uppvärmningen av husen kräver 

högst energi av de olika användningsområdena och under maj är den som högst med ett behov på 

4,6 MWh. 

I tabellen nedan visas energibehovet för uppvärmningen av stugorna under månaderna 2012.  

Tabell 16: Tabell på uppvärmningsbehovet för de olika stugorna under året 2012. 

  Matsal (kWh) (En) Storstuga (kWh) (En) Litenstuga (kWh) Bastustuga (kWh) 

Maj 1599 589 117 469 

Jun 952 350 50 279 

Jul 0 0 0 0 

Aug 264 97 27 77 

Sep 452 166 15 133 

Okt 239 88 29 70 

Totalt 3505 1290 238 1028 

Det totala energibehovet för uppvärmning av husen beräknas till ca 11,5 MWh  

Matsalsstugan är den byggnad som har störst energibehov för uppvärmning med ett totalt 

uppvärmningsbehov på 3505 kWh på hela året. 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Hushållsel 0,1407 0,1388 0,2026 0,1295 0,0881 0,0676

Varmvatten 1,1509 1,1509 2,0552 0,9865 0,411 0,0822

Bastun 0,2247 0,2247 0,4013 0,1926 0,0803 0,016

Uppvärmning av husen 4,5711 3,4752 0 1,1962 1,4052 0,8425
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Elanvändning i olika områden för 
Sommargården 2012 
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6.3 Energibehovet 2011 

Nedan i figuren visas den totala energianvändningen för Sommargården 2011, samt fördelningen av 

energin i de olika användningsområdena.  

 

Figur 22: Figuren visar Sommargårdens elanvändning i de olika användningsområdena under 2011. 

Den totala energianvändningen beräknas till ca 17 MWh.  

Tabell 17: Tabell på uppvärmningsbehovet för de olika stugorna under året 2011. 

  Matsal (kWh) (En) Storstuga (kWh) (En) Litenstuga (kWh)  Bastustuga              (kWh) 

maj 948 349 0 278 

jun 499 184 32 146 

jul 0 0 0 0 

aug 275 101 13 81 

sep 682 251 32 200 

okt 359 132 26 105 

Totalt 2763 1017 102 811 

 

Tabellen ovan visar det totala energiåtgången för uppvärmning för de olika byggnaderna. Det 

framgår att det under de kallare månaderna går år mer energi åt uppvärmning och att det är de 

större byggnaderna som är mest energikrävande. Det totala uppvärmningsbehovet Sommargården 

hade under år 2011 uppgår till ca 8MWh. 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Hushållsel 0,1126 0,1444 0,2026 0,1633 0,1219 0,0676

Varmvatten 0,7399 1,2331 2,0552 1,4797 0,9043 0,0822

Bastu 0,1445 0,2407 0,4013 0,2889 0,1765 0,016

Uppvärmning av hus 2,6521 1,5892 0 1,1259 2,1304 0,9455
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Elanvändning i olika områden för 
Sommargården 2011 
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6.4 Uppvärmningsbehovet före och efter installation av 

värmepump 

I detta avsnitt illustreras det totala energibehovet för uppvärmning före och efter installation av 

värmepumpar samt den besparade mängden energi per byggnad och år. Detta presenteras i två 

delar, första delen är säsongsvis som visar för 2012, 2011 och för konstant uppvärmning. Andra delen 

presenterar årsvis, där beräkningarna visar vad Sommargårdens uppvärmningsbehov är om det hade 

varit öppet hela året.  

6.4.1 Säsongsvis uppvärmningsbehov 

Nedan i tabellen kan skillnaden mellan uppvärmningsbehovet utan och med värmepump för 2012, 

2011 och vid konstant uppvärmning av husen under säsongen (maj – oktober) läsas av. Tabellen visar 

även den besparade mängden el som värmepumpen ger. 

Tabell 18: Sommargårdens byggnaders energibehov utan och med värmepump samt besparing, per byggnad under 2012, 
2011 och under konstant uppvärmning. 

  Matsal 
(kWh) 

(En) Storstuga 
(kWh) 

(En) 
Litenstuga 

(kWh) 

Bastustuga 
(kWh) 

2012 utan värmepump 3505 1290 238 1028 

2012 med värmepump 876 323 59 257 

Besparing 2012 2629 968 178 771 

2011 utan värmepump 2763 1017 102 811 

2011 med värmepump 691 254 26 203 

Besparing 2011 2072 763 77 608 

Konstant uppvärmning under 
säsongen 
utan värmepump 

6106 2247 742 1791 

Konstant uppvärmning under 
säsongen med värmepump 

1527 562 186 448 

Besparing för konstant uppvärmning 
under säsongen 

4580 1686 557 1344 

 

Tabell (19), visar den totala ekonomiska besparingen på köpt el Sommargårdens byggnader hade haft 

om värmepumpar hade varit installerade, med el-priset, se figur (3). 

Tabell 19: Den ekonomiska besparingen Sommargårdens byggnader hade haft med värmepump under 2012, 2011 och 
under konstant uppvärmning 

  Matsal 
(kr) 

(En) Storstuga 
(kr) 

(En) Litenstuga 
(kr) 

Bastustuga 
(kr) 

Vinst 2012 2645 974 179 776 

Vinst 2011 2085 768 77 612 

Vinst vid konstant 
uppvärmning 
hela säsongen 

4608 1696 560 1352 
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6.4.2 Årligt uppvärmningsbehov 

Här presenteras det energibehov sommargårdens byggnader skulle haft om de hade haft öppet hela 

året. Dock presenteras bara uppvärmningsbehovet för byggnaderna och inte de andra 

energianvändningsområdena då det inte finns någon information om hur gäster hade besökt 

sommargården om det hade varit öppet.  I tabellen nedan visas det årliga behovet för byggnaderna. 

Tabell 20: Sommargårdens byggnaders uppvärmningsbehov under hela året. 

  Matsal(kWh) (En) Storstuga (kWh) (En) Litenstuga (kWh) Bastustuga (kWh) 

jan 3968 1460 482 1164 

feb 4012 1477 488 1177 

mar 3548 1306 431 1041 

apr 2442 899 297 716 

maj 1959 721 238 575 

jun 651 239 79 191 

jul 0 0 0 0 

aug 294 108 35 86 

sep 974 358 118 286 

okt 2228 820 271 654 

nov 2566 944 312 753 

dec 3166 1165 385 929 

Totalt 25807 9499 3137 7572 

 

Det totala energibehovet för Sommargårdens beräknas till cirka 84 MWh per år. I tabell (21), visas 

den beräknade energibesparingen för uppvärmning av byggnaderna om värmepumpar hade varit 

installerade. 

Tabell 21: Den årliga besparingen i energi samt kronor per byggnad under de olika månaderna. 

 Matsal (En) Storstuga (En) Litenstuga Bastustuga 

      (kWh) (SEK) (kWh) (SEK) (kWh) (SEK) (kWh) (SEK) 

jan 2212 2226 814 819 269 271 649 653 

feb 2236 2251 823 828 272 274 656 660 

mar 2111 2125 777 782 257 258 619 623 

apr 1662 1672 612 615 202 203 488 490 

maj 1469 1479 541 544 179 180 431 434 

jun 488 491 180 181 59 60 143 144 

jul 0 0 0 0 0 0 0 0 

aug 220 222 81 82 27 27 65 65 

sep 731 735 269 271 89 89 214 216 

okt 1671 1682 615 619 203 204 490 493 

nov 1746 1757 643 647 212 214 512 515 

dec 1884 1896 694 698 229 230 553 556 

Totalt 16432 16535 6048 6086 1997 2010 4821 4851 
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6.5 Energibehovet före och efter fönsterbyte 

Här redovisas energiåtgången för uppvärmning för Sommargårdens nuvarande fönster och 

energibehovet för att byta fönster till lågemissionsglasfönster. Detta beräknas för om uppvärmning 

skulle ske året om och för Sommargårdens säsongs uppvärmning (maj-oktober), d.v.s. nuvarande 

öppettider. Resultatet för säsongens besparingar vid fönsterbyte avser om säsongen skulle vara 

öppen hela tiden. 

Tabell 22: Visar kostnad- respektive energibesparing vid fönsterbyte för år 2012. 

2012 (Hela året) Matsal (En) Storstuga (En) Litenstuga Bastustuga 

Dagens fönster (kWh) 11412 3804 1630 1747 
Lågemissionsglasfönster (kWh) 4945 1571 707 757 
Besparing (kWh) 6267 2233 923 990 
Besparing (kr) 6306 2247 929 996 

 

Tabell 23: Visar kostnad- respektive energibesparing vid fönsterbyte för år 2011. 

2011 (Hela året) Matsal (En) Storstuga (En) Litenstuga Bastustuga 

Dagens fönster (kWh) 10239 3868 1463 1567 
Lågemissionsglasfönster (kWh) 4437 1678 634 679 
Besparing (kWh) 5802 2190 829 888 
Besparing (kr) 5839 2204 834 894 
 

Tabell 24: Visar kostnad- respektive energibesparing vid fönsterbyte för säsongen 2012. 

2012 (Säsongen) Matsal (En) Storstuga (En) Litenstuga Bastustuga 

Dagens fönster (kWh) 2936 922 416 451 
Lågemissionsglasfönster (kWh) 1277 400 181 196 
Besparing (kWh) 1659 522 235 255 
Besparing (kr) 1669 525 236 257 

 

Tabell 25: Visar kostnad- respektive energibesparing vid fönsterbyte för säsongen 2011. 

2011 (Säsongen) Matsal (En) Storstuga (En) Litenstuga Bastustuga 

Dagens fönster (kWh) 2419 806 345 370 
Lågemissionsglasfönster (kWh) 1052 351 150 161 
Besparing (kWh) 1367 455 195 209 
Besparing (kr) 1376 459 196 210 

 

Som kan utläsas från tabellerna ovan, så framgår det att år 2012 hade gett större besparingen än 

jämfört med år 2011. Detta är p.g.a. att medeltemperaturen var något högre år 2011 än 2012, vilket 

medför att det krävdes mer energi för uppvärmning år 2012. 

Från tabellerna kan man också tyda att besparingarna vid fönsterbyte ger en vinst med en faktor på 

ca 2,3. Detta beror på att enda faktorn som ändras vid beräkningarna för fönsterbytet är U-värdet.  

Vinsten blir alltså proportionell mot U-värdes förbättring.  
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6.6 Investering 

I detta avsnitt presenteras investeringarna samt återbetalningstiderna för de olika alternativen. 

Återbetalningstiden presenteras i payback-metoden samt i nuvärdesmetoden. 

6.6.1 Investering av luftvärmepumpar 

Kostnadsberäkningen för investeringen kommer direkt från ett företag, se bilaga 1 

(Investeringskostnad). Där luftvärmepumpen dimensionerats för konstant uppvärmning under 

säsongen utan värmepump, för byggnaderna, se tabell(18). Den totala investeringskostnaden för en 

värmepump inklusive installation blir 16 000 SEK. [59] 

I tabellen(26) nedan visas den beräknade återbetalningstiden för respektive byggnad vid installation 

av värmepump med payback-metoden. 

Tabell 26: Tabellen visar återbetalningstiden med payback-metoden. 

  Matsal (År) (En) Storstuga (År) (En) Litenstuga (År) Bastustuga (År) 

Återbetalningstid 2012 6 16 90 21 

Återbetalningstid 2011 8 21 208 27 

Återbetalningstid vid 
konstant uppvärmning 
hela säsongen 
 

4 10 29 12 

 

Tabellen visar att matsalen är den enda byggnaden som uppnår det fem åriga återbetalningskravet, 

däremot är det under konstant uppvärmning under säsongen, vilket matsalen i verkligheten inte är. 

Snittet mellan återbetalningstiden för 2012 och 2011 ligger på sju år. 

I tabell(27), kan återbetalningstiden med nuvärdesmetoden ses, där kalkylräntan är åtta procent. [4] 

Tabell 27: Tabellen visar återbetalningstiden med nuvärdesmetoden. 

  Matsal (År) (En) Storstuga (År) (En) Litenstuga (År) Bastustuga (År) 

Återbetalningstid 2012 9 - - - 

Återbetalningstid 2011 13 - - - 

Återbetalningstid vid 
konstant uppvärmning 
hela säsongen 

5 18 - 39 

 

Med hjälp av nuvärdemetoden, se tabell(27) ses att det är endast matsalen som kan ge en rimlig 

återbetalning. Resten av stugorna uppnår inte en tillräcklig vinst på år på besparad energi.  

Strecken (-) i tabellen markerar att en återbetalningstid med nuvärdesmetoden inte är möjlig. P.g.a. 

att räntans andel av återbetalningen för varje år överskrider investeringens årliga 

inbetalningsöverskott för respektive byggnad. För att se trenden på nuvärdens kurvor se bilaga 11,4 

(Nuvärdesmetoden). 
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6.6.2 Investering av energieffektiva glas 

I beräkningarna av kostnaderna för byte till energieffektiva glas har endast initialkostnaderna för 

glasen tagits med. Kostnaderna för respektive byggnad beror på antalet fönster som installeras. 

Tabell 28: initialskostnader för energieffektiva glas. 

  Matsal (SEK)  Storstuga (SEK)   Litenstuga (SEK)   Bastustuga (SEK)   

 Installationskostnad  50 000 17 500 7 500 7 500 

 

Tabell(28), visar glasens initialkostnader för byta av alla fönster i de olika stugorna. I tabellen nedan 

kan återbetalningstiden med payback-metoden ses. 

 

Tabell 29: Återbetalningstiden beräknad med payback-metoden för fönsterbyte. 

  Matsal (År)  Storstuga (År)   Litenstuga (År)   Bastustuga (År)   

 Återbetalningstid 2012  30 34 32 30 
 Återbetalningstid 2011 37 39 39 36 

 

Alla stugornas återbetalningstid är förhållandevis lika varandra där återbetalningstiden ligger mellan 

30 till 39 år, se tabell(29). 

Investeringen för fönsterbyte beräknad med nuvärdesmetoden är inte möjligt, kan alltså inte 

återbetalas. 
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7 Känslighetsanalys 

Beräkningarna som gjort bygger på många antaganden. De enda som är riktigt konstaterat är 

informationen om Sommargårdens faktiska totala elanvändning, se figur (5), samt när gäster har 

befunnit sig på Sommargården. De faktorer som tänks kunna ändra det beräknade resultaten mest 

är; uppvärmningstiden, inomhustemperaturen samt det rörliga el-priset. I denna analys beräknas 

värsta och bästa scenariot, för ekonomisk besparing av el. Det bästa fallet är alltså det fall där 

ekonomiska besparingarna blir så stora som möjligt p.g.a. att användningen av elen ökar. 

 Uppvärmnings tid 

Eftersom att den totala energianvändningen inte skiljer sig mycket mot månaderna juni, juli och 

augusti, se figur (5). Samt att medeltemperaturerna under de månaderna inte heller skiljer sig 

avsevärt mycket. Testas antagandet att även för juni och augusti inte värms upp.  

Värsta: juni, juli och augusti värms inte upp  

Bästa: juni, juli och augusti värms upp 

 Inomhustemperaturen  

Det är svårt att avgöra vilken inomhustemperatur som gästerna väljer att ha i byggnaderna. Därför 

testas temperaturerna 18 och 24   som inomhustemperatur hela året.  

Värsta: 18   

Bästa: 24   

 El-priset  

Den besparade kostnaden i köpt el beror på el-priset om priset per kilowattimme är lågt så minskar 

besparingen, samt ett högt pris ger en högre besparing.  

Värsta: 87,0125 kr per kilowattimme (inkl. moms, skatt). 

Bästa: 120,8375 kr per kilowattimme (inkl. moms, skatt). 

Dessa priser testas då de har varit den minsta och högsta medelpriset under de senare fem åren. [10] 
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7.1 Värsta scenariot 

Här presenteras det värsta scenariot för installation av värmepump i byggnaderna. De faktorer som 

ändrats i beräkningarna kan ses i avsnitt 8 (Kännslighetsanalys).  

Den ekonomiska besparingen av köpt el minskar med de ändrade faktorerna som kan ses i tabellen 

nedan. 

Tabell 30: Ekonomiska besparingen efter installation av värmepump för det värsta scenariot. 

   Matsal (kr) Storstuga (kr)     Litenstuga (kr) Duschstuga (kr)  

2011 873 321 26 256 

2012  1027 378 72 301 

Konst säsong 2294 844 279 673 

Konst hela året 10550 3883 1282 3095 

 

I tabellen (30), illustreras den totala ekonomiska besparingen i kronor per byggnad och år i värsta 

scenariot. Detta påverkar även återbetalningstiden som höjs vid dessa omständigheter, se tabell (31). 

Tabell 31: återbetalningstiden med payback-metoden installation av värmepump i stugorna för värsta scenariot. 

  Matsal (År) (En) Storstuga (År) (En) Litenstuga (År) Bastustuga (År) 

Återbetalningstid 2012 16 43 223 54 

Återbetalningstid 2011 19 49 616 63 

återbetalningstid vid 
konstant uppvärmning 
hela säsongen 
 

7 19 58 24 

 

Payback-metoden visar att det är ingen av byggnaderna som uppnår kravet på en återbetalningstid 

inom fem år. 

Tabell 32: återbetalningstiden med nuvärdesmetoden installation av värmepump i stugorna för värsta scenariot 

  Matsal (År) (En) Storstuga (År) (En) Litenstuga (År) Bastustuga (År) 

Återbetalningstid 2012 - - - - 

Återbetalningstid 2011 - - - - 

återbetalningstid vid 
konstant uppvärmning 
hela säsongen 
 

11 - - - 

 

Nuvärdesmetoden visar att inga av byggnaderna utom matsalen i konstant uppvärmning under hela 

säsongen som kan ge en återbetalning. För att se trenden på nuvärdens kurvor se bilaga 11,4 

(Nuvärdesmetoden). 
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7.2 Bästa scenariot 

Här presenteras det bästa scenariot för ekonomisk besparing per år och stuga. Med dessa faktorer 

ökar uppvärmningsbehovet vilket ökar den ekonomiska besparingen för köpt el. 

Tabell 33: Bästa scenariot av installation av värmepump. 

  Matsal (kr) Storstuga (kr) Litenstuga (kr) Duschstuga (kr) 

 2011 4961 1826 603 1456 

 2012 5486 2019 667 1610 

 Konst säsong 8832 3251 1074 2591 

 Konst hela året 24583 9048 2988 7212 

 

Tabell(33) med de förbättrade faktorerna kan den ekonomiska besparingen per år och byggnad 

avläsas.  

Tabell 34: Återbetalningstiden med payback-metoden installation av värmepump i stugorna för bästa scenariot. 

  Matsal (År) (En) Storstuga (År) (En) Litenstuga (År) Bastustuga (År) 

Återbetalningstid 2012 3 8 24 10 

Återbetalningstid 2011 4 9 27 11 

återbetalningstid vid 
konstant uppvärmning 
hela säsongen 
 

2 5 15 7 

 

Från tabell(34) framgård att återbetalningstiden sjunker med de förbättrande faktorerna. 

Tabell 35:återbetalningstiden med nuvärdesmetoden installation av värmepump i stugorna för bästa scenariot. 

  Matsal (År) (En) Storstuga (År) (En) Litenstuga (År) Bastustuga (År) 

Återbetalningstid 2012 4 14 - 21 

Återbetalningstid 2011 4 16 - 28 

återbetalningstid vid 
konstant uppvärmning 
hela säsongen 
 

3 7 - 9 

 

Tabell(35) visar att byggnadernas värmepumpar kan återbetalas med nuvärdesmetoden för samtliga 

byggnader förutom de små sovstugorna. För att se trenden på nuvärdens kurvor se bilaga 11,4 

(Nuvärdesmetoden).  
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8 Diskussion 

Beräkningarna om uppvärmningsbehovet tar endast med det förväntande antalet uppvärmda nätter 
som krävs för antalet gästnätter. Detta påverkar resultatet om byggnaderna används utöver antalet 
förväntande dygn Sommargården värms upp. Ett exempel är december 2012, då Sommargården 
hade ett uppvärmningsbehov under renovering. 

Eftersom att den totala beräknade gästantalet var i stort sett lika för år 2012 och 2011, se figur (4) 
samt att den totala energianvändningen var inom rimligt intervall för att vara lika de båda åren, drogs 
antagandet att energianvändningen av de olika energianvändningsområdena utöver uppvärmning av 
byggnader inte är beroende på året. Detta gjorde att det beräknade värdet per person för 
energianvändning utöver uppvärmning är trovärdigt på då de ligger inom rimligt intervall, se 
figurerna (5, 21 och 22).   

Fördelningen av uppvärmningen av byggnaderna är dock osäkert. I beräkningarna gjordes 
antagandet att alla hus har samma standard utöver väggtjockleken. Detta betyder att beräkningarna 
för husen har samma typ av tak, golv och fönster för alla byggnader. 

Som det framgår från resultaten för att byta fönster till energieffektiva, blir energiåtgången mindre 

vid fönsterbyte. Dock blir energibesparingen inte så pass hög att den får en rimlig återbetalningstid, 

trots att fönstrens isoleringsförmåga förbättras med en faktor på ca 2,3ggr. En anledning kan vara att 

fönstrens area inte utgör någon större area av husens totala area. Om man ser besparingen över ett 

helt år blir besparingen dock relativt hög, särskilt för matsalbyggnaden med många fönster. Dock om 

den ekonomiska aspekten beaktas är ett fönsterbyte inte ekonomiskt försvarsbart. Kortaste 

återbetalningstiden beräknad med payback-metoden är hela 30 år, vilket inte är en rimlig 

återbetalningstid. Den höga återbetalningstiden fås trots att endast initialkostnader beaktas för 

fönstrens investering. Kostnader såsom t.ex. transport och arbetskostnader har inte medtagits i 

beräkningarna, vilket skulle innebära att kostnaderna skulle bli än högre.    

Resultaten för en eventuell installation av luftluftvärmepumpar visar om Sommargården skulle ha 

öppet konstant hela säsongen och inte beroende på antalet besökande. Om antalet besökande skulle 

öka något så visar beräkningarna att besparingarna både ekonomiskt och energimässigt är goda. En 

installation skulle inte vara genomförbar på de mindre byggnaderna, utan i så fall på 

matsalsbyggnaden och möjligtvis de stora sovstugorna. Detta framgår från 

investeringsberäkningarna, där återbetalningstiden för dagens uppvärmning för en hel säsong skulle 

kunna vara aktuell för matsalbyggnaden. För det bästa scenariot har matsalsbyggnaden för år 2012, 

under Sommargårdens verkliga säsong endast en återbetalningstid på tre år (beräknat med payback-

metoden), vilket visar att detta möjligtvis kan vara ett uppvärmningsalternativ för matsalsbyggnaden. 

Åtminstone om Sommargården lyckas locka mer besökare före och efter högsäsongen. 

Beräkningarna för återbetalningstiden tyder dock på att de stora sovstugorna får svårt att få en rimlig 

återbetalningstid. Möjligtvis om Sommargårdens skulle ha konstant öppet så skulle en installation av 

luftvärmepump vara intressant för de större sovstugorna.   

Luftvärmepumpen som företaget dimensionerat, har endast dimensionerat för matsalen och de 

större sovstugorna. Eftersom att småstugorna har beräknats använda samma luftvärmepump har 

den där av överdimensionerats, vilket framgår i resultatet av det beräknade förväntande 

uppvärmningsbehovet. Då den beräknade återbetalningstiden för sovstugorna är långt ifrån rimliga, 
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och att en mindre luftvärmepump inte hade sänkt kostnaden nämnvärt mycket, [59]  gjordes ingen 

vidare analys av mindre dimensionerad luftvärmepump för de mindre stugorna.  

Känslighetsanalysen visar att det inte är aktuellt att installera luftvärmepump till någon byggnad om 

det värsta sceneriet skulle inträffa. Däremot om det bästa sceneriet skulle inträffa skulle det vara 

högaktuellt att installera en luftvärmepump i matsalsbyggnaden.   
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9 Slutsats 

Av de förnybara energikällor som undersökt är det endast en installation av luftluftvärmepump i 

matsalsbyggnaden som känns något aktuell för tillfället, dock kommer inte återbetalningstiden för 

matsalens värmepump upp i återbetalningskravet under vissa förutsättningar. Men det är ett bra 

alternativ om ökad säsongsperiod önskas. Övriga uppvärmningsalternativ med Sommargårdens låga 

energibehov är inte ekonomiskt försvarbara.  

Installation av energieffektiva glas är inte ett aktuellt alternativ idag, då de är allt för dyra för att ge 

en möjlig återbetalning mot den ekonomiska besparingen de har per år och byggnad.  

Installation av en luftluftvärmepump bör ses över i matsalsbyggnaden och eventuellt i de större 

sovstugorna om: 

 Antalet besökare ökar över hela säsongen 

 Elpriset ökar  

Framtida arbete: 

 Kontakta och jämför uppgifter från fler företag 

 Analysera husens alla byggnadsdelar djupare 

 Införskaffa mer exakt data över Sommargårdens energianvändande 
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11 Bilagor 
11.1 Investeringskostnad 

Denna bilaga visar offertförslag från företaget Varmt och Skönt. [59] 
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11.2 COP-värden för olika temperaturer 

Från denna bilaga framgår det hur olika luftvärmepumpars värmefaktor påverkas av hur 

temperaturen varierar.
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11.3 Tabell på ingående parametrar 

I detta avsnitt i bilagan presenteras alla ingående parametrar som används i beräkningarna. 

Indata för tappvarmvatten 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Förbrukad volym 
diskvatten per disk 

      (liter) 50 [32] 

Förbrukad volym 
varmvatten per 
dusch 

       (liter) 60 [32] 

Förbrukad volym 
tappvarmvatten per 
handtvätt 

               (liter) 1 [32] 

Faktor disk       (-) 1/3 [3] 

Faktor dusch
  

       (-) 1 [3] 

Faktor handtvättning                (-) 5 [3] 

Antal gästnätter per 
månad 

          (-) Se figur(4) [3] 

Specifik 
värmekapacitet 

CP (kJ/kg K) 4,18 [54] 

Verkningsgrad 
varmvattenberedare 

    (-) 1 (100 %) - 

Utgående 
disktemperatur 

    ( ) 50 [32] 

Utgående 
duschtemperatur 

    ( ) 40 [32] 

Utgående temperatur 
för handtvättning 

    ( ) 40 [32] 

Ingående 
vattentemperatur 

    ( ) 7 [32] 

Indata för bastun 
Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Effekt bastu        (kW) 10,7 [47] 

Uppvärmningstiden 
för bastun 

             (h) 
 

1 [3] 

Genomsnittliga 
bastutiden 

       (h) 
 

1/3 [3] 

Faktor bastu        (-) 1/4 [3] 

Faktor över 
genomsnittliga 
antalet personer 
som utnyttjar bastun 
samtidigt 

       (-) 5 [3] 

Antalet dagar per 
månad bastun 
används 

             (-) Se figur(6 & 
7) 

[3] 

Antal gästnätter per 
månad 

          (-) Se figur(4) [3] 

Indata för köket 
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Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Ugnens effekt      (kW) 6,1 [47] 

Mikrons effekt        (kW) 0,9 [47] 

Spisens effekt       (kW) 2 [47] 

Genomsnittliga 
matlagningstiden 

            (h) 1/4 [3] 

Antalet 
köksapparater 

               (-) 
 

3 [47] 

Antalet 
genomsnittliga 
personer per 
matlagning 

            (-) 
 

4 [3] 

Antalet gästnätterer 
per månad 

                (-) 
 

Se figur(4) [3] 

Antalet dagar per 
månad 

             (-) 
 

Se kalender - 

Genomsnittliga 
energiåtgången för 
kyl och frys  
per dygn  

          (kWh/dygn) 2 [47] 

Indata för värmetransmission 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Fönstrens U-värde          (W/m2K) 3 [46] 

Golvens U-värde       (W/m2K) 0,18 [45] 

Takets U-värde      (W/m2K) 0,6 [45] 

Fönsterarea storstugan            (m2) 9,8 [47] 

Fönsterarea lillstugan            (m2) 4,2 [47] 

Fönsterarea matsal            (m2) 29,4 [47] 

Fönsterarea bastu            (m2) 4,5 [47] 

Väggarea storstugan           (m2) 56,44 [47] 

Väggarea lillstugan           (m2) 26,15 [47] 

Väggarea matsal           (m2) 120,6 [47] 

Väggarea bastun           (m2) 63,72 [47] 

Golvarea storstugan         (m2) 46 [47] 

Golvarea lillstugan         (m2) 10 [47] 

Golvarea matsal         (m2) 127,5 [47] 

Golvarea bastu         (m2) 42 [47] 

Takarea storstugan        (m2) 51,5 [47] 

Takarea lillstugan        (m2) 12,5 [47] 

Takarea matsal        (m2) 140 [47] 

Takarea bastu        (m2) 50 [47] 

Väggtjockleken för trä       (cm) 4  [47] 

Väggtjockleken för 
sågspån 

          (cm) Se tabell(1) 
(11,9 och 5) 

[47] 

Värmeledningstalet för 
trä 

     (W/mK) 0,14 [45] 

Värmeledningstalet för 
sågspån 

         (W/mK) 0,08 [45] 
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Uppvärmningstiden för 
respektive månad 

       (h) Se figur(6 & 
7) 

[3] 

Utomhustemperaturen     (   Se figur(9) [7] 

Indata för nya uppvärmningsalternativ 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Luftluftvärmepumpens 
värmefaktor 

    (-)  Se bilaga 11,2 

U-värde för 
energieffektiva fönster 

                         (W/m2K) 1,3 [49] 

Antal dagar 
Sommargårdens 
byggnader värms upp 

             (-) Se figur(6 & 
7) 

[3] 

Indata för ekonomi 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Kostnaden för elpriset             (öre/kWh) 87,63 [12] 

Överföringskostnaderna                  (öre/kWh) 13,0 [3] 

Abonnemangskostnader 
per år 

                (kr/år) 19 980 [3] 

Indata för ekonomisk analys 

Benämning Tecken Enhet Värde Referens 

Inbetalningsöverskottet   (SEK) Se tabell(19) - 

Restvärde    (SEK) 0 - 

Grundinvestering   (SEK) 16 000 [59] 

Kalkylränta   (%) 8 [4] 

Ekonomisk livslängd   (år) Vektor(0- ) - 
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11.4 Nuvärdesmetoden 
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11.4.1 BÄSTA  
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11.4.2 VÄRSTA 
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11.5 Matlabkod – Beräkningar och parametrar 

Här visar matlabkoden som ligger till grund för alla beräkningar, samt alla ingående parametrars 

värde. 

clear all; close all; clc; 

  
%Matlabkod - Sommargården  

  
FonsterU    = 3;          % U-varde for fonster 
kS          = 0.08;       % U-varde for sagspan 
kV          = 0.14        % U-varde for travagg 
GolvU       = 0.18 
TakU        = 0.6;        % U-varde for tak 

  
aret        = 1:1:12;     % årets månader  
Tempin      = [ 22, 22, 22, 22, 22, 20, 19 , 19, 20, 22, 22, 22] ;         

%onskad inomhus temp 

  

  
Temput2012  =[  -0.335483871, -6.237931034,  0.396774194,  3.916666667,  

10.02903226,  11.52,  17.29032258, 16.64839,  12.31,    7.109677, 4.86,    

-1.80323];       %Medeltemp per manad under 2012 
Temput2011  =[  -1.95483871,  -4.814285714,  0.580645161,  6.766666667,  

10.17096774,  15.94,  18.77097,    17.22581,  13.92333, 8.548387, 5.993333, 

2.883871];      %Medeltemp per manad under 2011 
AntG2011    =[ 0, 0, 0, 0, 270, 450, 750, 540, 330, 30, 0, 0];       %%% 

Antalet gästernätter 2011 
AntG2012    =[ 0, 0, 0, 0, 420, 420, 750, 360, 150, 30, 0, 0];       %%% 

Antalet gästernätter 2012 
Uppv402012  =[ 0, 0, 0, 0,  25,  21,  28,  21,  11,  3, 0, 0];       %%% 

Antalet nätter storastugan är uppvärmd 2012 
Uppv502012  =[ 0, 0, 0, 0,  15,   9,  28,  18,   3,  3, 0, 0];       %%% 

Antalet nätter lillastugan är uppvärmd 2012 
AntN2012    =[ 0, 0, 0, 0,  14,  14,  25,  12,   5,  1, 0, 0];       % 

Totalt antal bokade dagar på sommargården varje månad 2012 

  
Uppv402011  =[ 0, 0, 0, 0,  15,  23,  28,  29,  21,  5, 0, 0];       %%% 

Antalet nätter storastugan är uppvärmd 2011 
Uppv502011  =[ 0, 0, 0, 0,   0,  12,  23,  11,   8,  3, 0, 0];       %%% 

Antalet nätter lillastugan är uppvärmd 2011 
AntN2011    =[ 0, 0, 0, 0,   9,  15,  25,  18,  11,  1, 0, 0];       % 

Totalt antal bokade dagar på sommargården varje månad 2011 

  
AntalD      =[ 0, 0, 0, 0,  31,  30,  31,  31,  30, 31, 0, 0];       % 

antal dagar i manaden  

  

  
% beräkning tappvatten-----------------------------------------------------

----------------------------------------- 
cp          = 4.18; 
DuschV      = 60;         % genomsnitt 120 liter per dusch för en person 10 

         min 
DiskV       = 50/5;       % genomsnitt  50 liter per disk / antal personer 
HandV       = 5;          % genomsnitt  1 liter per handtvätt och tvätta 5     

         ggr per dag 
DuschT      = 40;         % Dusch temperatur  
DiskT       = 50;         % Disk  temperatur 
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HandT       = 40;         % Handtvätt temperatur 
TempVin     = 7;          % temperatur på brunnvattnet 

  
LiterDusch2012  = DuschV * AntG2012; 
LiterDisk2012   = DiskV  * AntG2012;  
LiterHand2012   = HandV  * AntG2012; 

  
LiterDusch2011  = DuschV * AntG2011; 
LiterDisk2011   = DiskV  * AntG2011; 
LiterHand2011   = HandV  * AntG2011; 

  
Edusch2012      = (LiterDusch2012 * cp * 1000 * ( DuschT - TempVin)/ 

(3.6*10^6))'; 
Ehand2012       = (LiterHand2012  * cp * 1000 * ( HandT  - TempVin)/ 

(3.6*10^6))'; 
Edisk2012       = (LiterHand2012  * cp * 1000 * ( DiskT  - TempVin)/ 

(3.6*10^6))'; 
Evattentot2012  = Edusch2012 + Ehand2012 + Edisk2012; 

  
Edusch2011      = (LiterDusch2011 * cp * 1000 * ( DuschT - TempVin)/ 

(3.6*10^6))'; 
Ehand2011       = (LiterHand2011  * cp * 1000 * ( HandT  - TempVin)/ 

(3.6*10^6))'; 
Edisk2011       = (LiterHand2011  * cp * 1000 * ( DiskT  - TempVin)/ 

(3.6*10^6))'; 
Evattentot2011  = Edusch2011 + Ehand2011 + Edisk2011; 

  
% beräkning av bastu ------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

  
Bastuf      = (1/4);       % mängd av gäster som bastar 
BastuE      = 10.7;        % bastuns effekt kW 
BastuT      = 1/3;         % tiden (h) bastun är på under användning exl 

        uppvärmning 
BastuM      = 5;           % genomsnitt antalet som bastar per tillfälle 

  
BastuEU2012     = AntN2012 *  BastuE;                                    % 

Energi för uppvärmingen 1 timme varje dag 2012 
BastuET2012     = (BastuT  *  Bastuf * BastuE   * AntG2012)/BastuM;      % 

Energi som används i bastu per person Genomsnit 20 min  2012 
BastuTOT2012    = (BastuEU2012  +  BastuET2012)';                          

% Total energi använt i bastun 2012 

  
BastuEU2011     = AntN2011 *  BastuE;                                    % 

Energi för uppvärmingen 1 timme varje dag 2012 
BastuET2011     = (BastuT  *  Bastuf * BastuE   * AntG2011)/BastuM;      % 

Energi som används i bastu per person Genomsnit 20 min  2012 
BastuTOT2011    = (BastuEU2011  +  BastuET2011)';                           

% Total energi använt i bastun 2012 

  
% Beräkning av KÖKS EL ----------------------------------------------------

----------------------------------------- 

  
SnittT      = 0.25;                 % Genomsnittlig tid under matlagning 

(h) 
Nlagning    = 4;                    % genomsnitt lagas mat till x antal 

personer 
Ugn         = 6.1;                  % Ugnens  kW 
Mikro       = 0.9;                  % Mikrons  kW 
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Spis        = 2;                    % Spisens  kW 
Kylfrys     = 2;                    % kylen kWh/ dygn 

  
medelW      = ((Ugn + Mikro + Spis)/ (3 * Nlagning))*SnittT;  

 % Snitt hur mycket en person dar i matlagning 
Elag2012    = medelW  * AntG2012; 
Elag2011    = medelW  * AntG2011; 
Ekyl        = Kylfrys * AntalD;                              

  % kylens el anvandning 

  
MatE2012    = (Ekyl + Elag2012)'; 
MatE2011    = (Ekyl + Elag2011)'; 

  
% Storstuga----------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 
Lstor           = 9.60; 
Bstor           = 4.80; 
Hstor           = 2.10; 
Areatakstor     = 51.5; 
Areafonsterstor = 1.4 * 7; 
Areavaggstor    = 66.24 - Areafonsterstor; 
VaggUS          = ((kS/0.11)+(kV/0.04))^-1;                       

   % U-varde for vagg 

  
%%%%%%%% ÅRET 2012  %%%%%%%% 
Qvaggstor12    = Areavaggstor      * VaggUS   * (Tempin - Temput2012); 
Qtakstor12     = Areatakstor       * TakU     * (Tempin - Temput2012); 
Qfonsterstor12 = Areafonsterstor   * FonsterU * (Tempin - Temput2012); 
Qgolvstor12    = ((Bstor*Lstor)    * GolvU    * (Tempin - Temput2012)); 
Qtotstor12     = ((Areafonsterstor * FonsterU)+(Areatakstor * TakU)+ 

(Areavaggstor * VaggUS)+(Bstor*Lstor * GolvU))*(Tempin - Temput2012); 

  
%%%%%%%% ÅRET 2011  %%%%%%%% 
Qvaggstor11    = Areavaggstor      * VaggUS   * (Tempin - Temput2011); 
Qtakstor11     = Areatakstor       * TakU     * (Tempin - Temput2011); 
Qfonsterstor11 = Areafonsterstor   * FonsterU * (Tempin - Temput2011); 
Qgolvstor11    = ((Bstor*Lstor)    * GolvU    * (Tempin - Temput2011)); 
Qtotstor11     = ((Areafonsterstor * FonsterU)+(Areatakstor * TakU)+ 

(Areavaggstor * VaggUS)+ (Bstor*Lstor * GolvU))*(Tempin - Temput2011); 

  

  
% Litenstuga---------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

  
Lliten            = 3.1622; 
Bliten            = 3.1622; 
Hliten            = 2.10; 
xL                = 0.09;     
Areatakliten      = 12.5538; 
Areafonsterliten  = 1.4 * 3; 
Areavaggliten     = 30.3577 - Areafonsterliten ; 
VaggUL            = ((kS/0.05)+(kV/0.04))^-1 

  
%%%%%%%% ÅRET 2012  %%%%%%%% 
Qvaggliten12     = Areavaggliten      * VaggUL   * (Tempin - Temput2012); 
Qtakliten12      = Areatakliten       * TakU     * (Tempin - Temput2012); 
Qfonsterliten12  = Areafonsterliten   * FonsterU * (Tempin - Temput2012); 
Qgolvliten12    = ((Bliten*Lliten)    * GolvU    * (Tempin - Temput2012)); 
Qtotliten12      = ((Areafonsterliten * FonsterU)+(Areatakliten * TakU)+ 

(Areavaggliten * VaggUL)+(Bliten*Lliten * GolvU))*(Tempin - Temput2012); 
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%%%%%%%% ÅRET 2011  %%%%%%%% 
Qvaggliten11     = Areavaggliten      * VaggUL   * (Tempin - Temput2011); 
Qtakliten11      = Areatakliten       * TakU     * (Tempin - Temput2011); 
Qfonsterliten11  = Areafonsterliten   * FonsterU * (Tempin - Temput2011); 
Qgolvliten11    = ((Bliten*Lliten)    * GolvU    * (Tempin - Temput2011)); 
Qtotliten11      = ((Areafonsterliten * FonsterU)+(Areatakliten * TakU)+ 

(Areavaggliten * VaggUL)+(Bliten*Lliten * GolvU))*(Tempin - Temput2011); 

  
% Matsal-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

  
Lmat           = 22; 
Bmat           = 5; 
Hmat           = 2.50; 
xM             = 0.13;  
Areatakmat     = 140; 
Areafonstermat = 1.4 * 21; 
Areavaggmat    = 150 - Areafonstermat; 
VaggUM         = ((kS/0.09)+(kV/0.04))^-1; 

  
%%%%%%%% ÅRET 2012  %%%%%%%% 
Qvaggmat12    = Areavaggmat      * VaggUM   * (Tempin - Temput2012); 
Qtakmat12     = Areatakmat       * TakU     * (Tempin - Temput2012); 
Qfonstermat12 = Areafonstermat   * FonsterU * (Tempin - Temput2012); 
Qgolvmat12    = ((Lmat*Bmat)+ 17.519)*GolvU * (Tempin - Temput2012); 
Qtotmat12     = ((Areafonstermat * FonsterU)+(Areatakmat * TakU)+ 

(Areavaggmat * VaggUM)+(((Lmat*Bmat)+ 17.519)*GolvU))*(Tempin - 

Temput2012); 

  
%%%%%%%% ÅRET 2011  %%%%%%%% 
Qvaggmat11    = Areavaggmat      * VaggUM   * (Tempin - Temput2011); 
Qtakmat11     = Areatakmat       * TakU     * (Tempin - Temput2011); 
Qfonstermat11 = Areafonstermat   * FonsterU * (Tempin - Temput2011); 
Qgolvmat11    = ((Lmat*Bmat)+ 17.519)*GolvU * (Tempin - Temput2011); 
Qtotmat11     = ((Areafonstermat * FonsterU)+(Areatakmat * TakU)+ 

(Areavaggmat * VaggUM)+(((Lmat*Bmat)+ 17.519)*GolvU))*(Tempin - 

Temput2011); 

  
% Duschhus-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

  
Ldusch           = 7.46; 
Bdusch           = 5.66; 
Hdusch           = 2.4; 
xD               = 0.09; 
Areatakdusch     = 49.5; 
Areafonsterdusch = 0.5 * 9; 
Areavaggdusch    = 68.22 - Areafonsterdusch; 
VaggUD           =((kS/0.09)+(kV/0.04))^-1; 

  
%%%%%%%% ÅRET 2012  %%%%%%%% 
Qvaggdusch12    = Areavaggdusch      * VaggUD   * (Tempin - Temput2012); 
Qtakdusch12     = Areatakdusch       * TakU     * (Tempin - Temput2012); 
Qfonsterdusch12 = Areafonsterdusch   * FonsterU * (Tempin - Temput2012); 
Qgolvdusch12    = (Ldusch*Bdusch)    * GolvU    * (Tempin - Temput2012); 
Qtotdusch12     = ((Areafonsterdusch * FonsterU)+(Areatakdusch * TakU)+ 

(Areavaggdusch * VaggUD)+(Ldusch*Bdusch * GolvU))*(Tempin - Temput2012); 
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%%%%%%%% ÅRET 2011  %%%%%%%% 
Qvaggdusch11    = Areavaggdusch      * VaggUD   * (Tempin - Temput2011); 
Qtakdusch11     = Areatakdusch       * TakU     * (Tempin - Temput2011); 
Qfonsterdusch11 = Areafonsterdusch   * FonsterU * (Tempin - Temput2011); 
Qgolvdusch11    = (Ldusch*Bdusch)    * GolvU    * (Tempin - Temput2011); 
Qtotdusch11     = ((Areafonsterdusch * FonsterU)+(Areatakdusch * TakU)+ 

(Areavaggdusch * VaggUD)+(Ldusch*Bdusch * GolvU))*(Tempin - Temput2011); 

  

  
% Totalt-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

  
%%%%%%%%% ÅRET 2012  %%%%%%%%% 
%%%% Beräknad användning %%%%% 
Qtot12      =  4*Qtotstor12 + 4*Qtotliten12 + Qtotmat12 + Qtotdusch12; 
Qtotal12    =  Qtot12.*[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]*24/1000; 
EnergiTOT12 =  Qtotal12(1)+ Qtotal12(2)+ Qtotal12(3)+ Qtotal12(4)+ 

Qtotal12(5)+ Qtotal12(6)+ Qtotal12(7)+ 

Qtotal12(8)+Qtotal12(9)+Qtotal12(10)+Qtotal12(11)+Qtotal12(12); 
Areatot     =  

(4*Ldusch*Bdusch)+(4*Lliten*Bliten)+(Lstor*Bstor)+(Lmat*Bmat)+ 17.519; 
UppM12      =  EnergiTOT12/(Areatot*1000)   % kWh / ar och m2 

  
%%%%  verklig användning %%%%% 
Uppvkwh2012 = ((24/1000)*[(4*Qtotstor12.*Uppv402012) + 

(4*Qtotliten12.*Uppv502012) + (Qtotmat12.*Uppv402012) + 

(Qtotdusch12.*Uppv402012)])';  

  

  
%%%%%%%%% ÅRET 2011  %%%%%%%%% 
%%%% Beräknad användning %%%%% 
Qtot11      =  4*Qtotstor11 + 4*Qtotliten11 + Qtotmat11 + Qtotdusch11; 
Qtotal11    =  Qtot11.*[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]*24/1000; 
EnergiTOT11 =  Qtotal11(1)+ Qtotal11(2)+ Qtotal11(3)+ Qtotal11(4)+ 

Qtotal11(5)+ Qtotal11(6)+ Qtotal11(7)+ 

Qtotal11(8)+Qtotal11(9)+Qtotal11(10)+Qtotal11(11)+Qtotal11(12); 
Areatot11   =  

(4*Ldusch*Bdusch)+(4*Lliten*Bliten)+(Lstor*Bstor)+(Lmat*Bmat)+ 17.519; 
UppM11      =  EnergiTOT11/(Areatot*1000)   % kWh / ar och m2 

  
%%%%  verklig användning %%%%% 
Uppvkwh2011 = ((24/1000)*[(4*Qtotstor11.*Uppv402011) + 

(4*Qtotliten11.*Uppv502011) + (Qtotmat11.*Uppv402011) + 

(Qtotdusch11.*Uppv402011)])'; 

  

  
%------------------------------------TOTALT------------------------------ 

  
ENERGI2012 = (Uppvkwh2012 + BastuTOT2012 + Evattentot2012 + MatE2012); 
ENERGI2011 = (Uppvkwh2011 + BastuTOT2011 + Evattentot2011 + MatE2011); 

  
TOTALT2012 = [Uppvkwh2012, BastuTOT2012, Evattentot2012, MatE2012]; 
TOTALT2011 = [Uppvkwh2011, BastuTOT2011, Evattentot2011, MatE2011]; 

 

 

 

 
% PLOTTAR------------------------------------------------------------------  
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figure(1); 
subplot(2,2,1);  
plot(aret,Qtotstor12,aret,Qtotstor11); 
legend('Qtotstor12','Qtotstor11') 
title('Storstugas effekt'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('Watt'); 
grid on; 

  
subplot(2,2,2);  
plot(aret,Qtotliten12,aret,Qtotliten11); 
legend('Qtotliten12','Qtotliten11') 
title('Lillastugas effekt'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('Watt'); 
grid on; 

  
subplot(2,2,3); 
plot(aret,Qtotmat12,aret,Qtotmat11); 
legend('Qtotmat12','Qtotmat11') 
title('Matsalstugans effekt'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('Watt'); 
grid on; 

  
subplot(2,2,4); 
plot(aret,Qtotdusch12,aret,Qtotdusch11); 
legend('Qtotdusch12','Qtotdusch11') 
title('Duschstugans effekt'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('Watt'); 
grid on; 

  
figure(2); 
subplot(2,3,1); 
plot(aret,Qtotal12,aret,Qtotal11); 
legend('Qtot12','Qtot11') 
title('Total effekt'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,3,2); 
plot(aret,Uppvkwh2012,'o',aret,Uppvkwh2011,'o'); 
legend('Uppvkwh2012','Uppvkwh2011'); 
title('Total effekt 2012 och 2011'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,3,3); 
plot(aret,Evattentot2012,aret,Evattentot2011); 
legend('Evattentot2012','Evattentot2011') 
title('Tappvattnets energi'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,3,4); 
plot(aret,BastuTOT2012,aret,BastuTOT2011); 
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legend('BastuTOT2012','BastuTOT2011') 
title('energin av bastun'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,3,5); 
plot(aret,MatE2012,aret,MatE2011); 
legend('MatE2012','MatE2011') 
title('Total Energi'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,3,6); 
plot(aret,ENERGI2012,aret,ENERGI2011); 
legend('ENERGI2012','ENERGI2011') 
title('Total Energi'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
Nyear       = 5; 
Ranta       = 0; 
CopS        = 1/4; 
NyUpp2012   =  Uppvkwh2012 * CopS; 
NyUpp2011   =  Uppvkwh2011 * CopS; 

  
Vinst2012   =  Uppvkwh2012 - NyUpp2012; 
Vinst2011   =  Uppvkwh2011 - NyUpp2011; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EL PRISET %  

  
tillagg = 0.10     ;         % sakerhets faktor till ett hogt elvarde 
abEon   = 19980/12  ;        % kr/ manad abonnemangs avgift 

  
Elk     = 40.804; 
ElPris  = tillagg + Elk; 
EonO    = 0.13; 
Eltelge = ((ElPris + 0.293) * 1.25) + EonO; 

  
EonA    = abEon * [ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]; 

  
ElPrisTot2012   = (Eltelge .* Uppvkwh2012) + EonA'; 
ElPrisTot2011   = (Eltelge .* Uppvkwh2011) + EonA'; 

  
ElPrisvinst2012 = (Eltelge .* Vinst2012); 
ElPrisvinst2011 = (Eltelge .* Vinst2011); 

  
figure(3); 
subplot(2,2,1); 
plot(aret,NyUpp2012,aret,Uppvkwh2012); 
legend('NyUpp2012','Uppvkwh2012') 
title('Ny och gammal energianvändning'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,2,2); 
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plot(aret,NyUpp2011,aret,Uppvkwh2011); 
legend('NyUpp2011','Uppvkwh2011') 
title('Ny och gammal energianvändning'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kWh'); 
grid on; 

  
subplot(2,2,3); 
plot(aret,ElPrisTot2012,aret,ElPrisTot2011); 
legend('uppvarmnings kostnad 2012','uppvarmnings kostnad 2011') 
title('kr'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kr'); 
grid on; 

  
subplot(2,2,4); 
plot(aret,ElPrisvinst2012,aret,ElPrisvinst2011); 
legend('Vinst2012','Vinst2011') 
title('Vinst i kr'); 
xlabel('månaderna'); 
ylabel('kr'); 
grid on; 

 

 


