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Abstract 
A building with high thermal mass can store heat in the building that will later be released back 
into the living environment when the temperature drops. This has a moderating effect on 
temperature variations, which reduces heating system peak loads. Simulations have been 
conducted to investigate the thermal mass effect on the heating requirements for a variety of 
variants of a single-family home with varied thermal mass and insulation. Thermal mass resulted 
in a decrease of the energy needs of buildings by just over 1 %. Power saving is somewhat higher, 
around 5 %. 

With an hourly electricity price setting it is possible to reduce heating costs by avoiding heating 
the building when electricity prices are highest. Through an analysis of the daily average electricity 
price variations the potential savings at different heating interruption could be estimated to 7.5 % 
if the heating takes place only during the 12 cheapest hours of the day. This assumes that the 
indoor temperature does not vary too much with interrupted heating. Simulations were 
performed to investigate how severe the temperature variation becomes at different lengths of 
heating interruption for two of the variants of the single-family home, with time constants of 2.3 
and 7.7 days. These showed that the temperature decreased by 3.5 °C during a 3 hour long 
heating interruption of a light weight house in the coldest week of 2002. This compares with a 
heavy weight house whose temperature dropped by 3 °C for the same length of time. The 
simulation was compared with hand calculations showing that the temperature does not drop as 
fast as in the simulations. During a week with even colder circumstance the light weight house's 
indoor temperature decreased by 1 °C for 3 hours in the heavy weight house, the temperature 
only dropped by 1 °C for 12 hours.   
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Sammanfattning 
En byggnad med hög termisk massa kan lagra värme i byggstommen som senare avges tillbaka till 
boendemiljön när temperaturen sjunker. Detta har en dämpande effekt på temperaturvariationer, 
vilket minskar uppvärmningssystemets toppbelastningar. Simuleringar har gjorts för att 
undersöka den termiska massans effekt på uppvärmningsbehovet för en rad olika varianter på ett 
småhus med varierande termisk massa och isolering. Termiska massan resulterade i att 
byggnadernas energibehov minskade med strax över 1 %. Effektbesparing är något högre, 
omkring 5 %. 

Med en timbaserat elprissättning finns möjligheten att minska uppvärmningskostnaderna genom 
att undvika att värma bostaden när elpriset är som högst. Genom en analys av 
dygnsmedelelprisvariationer kunde den potentiella besparingen vid olika uppvärmningsavbrott 
uppskattas till 7,5 % om uppvärmningen sker enbart under dygnets 12 billigaste timmar. Dessa 
besparingar förutsätter att bostaden klarar uppehåll i uppvärmningen utan att 
inomhustemperaturen varierar för mycket. Simuleringar utfördes för att undersöka hur kraftiga 
temperaturvariationer det blir vid olika långa uppvärmningsuppehåll för två av varianterna på 
småhusen, med tidskonstanter på 2,3 respektive 7,7 dygn. Simuleringen visade att temperaturen 
sjönk med 3,5 °C under ett 3 timmar långt uppvärmningsavbrott i ett lätt hus under 2002 års 
kallaste vecka, vilket kan jämföras med ett tungt hus vars temperatur sjönk med 3 °C efter lika 
lång tid. Simuleringen jämfördes med handberäkningar som visade att temperaturen inte sjunker 
lika snabbt som i simuleringarna. Under en vecka med ännu kallare förhållande har det lätta 
husets inomhustemperatur sjunkit med 1 °C efter 3 timmar, och i det tunga huset har 
temperaturen endast sjunkit med 1 °C under 12 timmar. 
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Nomenklatur 
 

 Symbol Benämning Enhet  

   

 𝐴 Area [m2] 

 COP Värmefaktor - 

 𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡 Luftens värmekapacitet  [kJ/(kg·°C)] 

 𝑐𝑝  Specifik värmekapacitet [J/(kg·°C)] 

 𝑑 Ventilationsaggregatets relativa drifttid - 

 DIT Dimensionerande innetemperatur [°C] 

 DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur [°C] 

 𝐸 Värmeenergibehov [Wh] 

 𝐸𝑘𝑜 Klimatoberoende del av energianvändningen [kWh] 

 𝐸𝑛𝑘 Normalårskorrigerad energianvändning [kWh] 

 𝐸𝑡𝑜𝑡 Total energianvändning [kWh] 

 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,2002 Uppvärmningsbehov under 2002 [kWh] 

 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑛𝑘 Uppvärmningsbehov under normalår [kWh] 

 𝐺𝐷 Graddagar [°C·dagar] 

 𝐺𝐷2002 Graddagar under år 2002 [°C·dagar] 

 𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 Graddagar under ett normalt år [°C·dagar] 

 𝑙 Längd  [m] 

 𝑚 Massa [kg] 

 𝑃 Momentant värmeeffektbehov [W] 

 𝑃𝐷𝑉𝑈𝑇 Uppvärmningsbehov vid DVUT [W] 

 𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 Värmeeffektförluster [W] 

 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 Gratisvärmetillskott [W] 

 𝑄𝑡 Transmissionsförluster [W/°C] 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 Total specifik värmeeffektförlust [W/°C] 

 𝑄𝑣 Specifika värmeeffektförluster pga. luftläckning och ventilation [W/°C] 

 𝑇0 Ursprunglig inomhustemperatur innan driftstopp [°C] 

 𝑇𝑔𝑟ä𝑛𝑠 Gränstemperatur [°C] 
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Symbol 

 

Benämning 

 

Enhet  

   

 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 Inomhustemperatur [°C] 

 𝑇𝑜𝑝 Operativ temperatur [°C] 

 𝑇∞ Inomhustemperatur efter lång tid med driftstopp [°C] 

 𝑇�𝑟 Omkringliggande ytors medeltemperatur [°C] 

 𝑇𝑢𝑡𝑒 Utomhustemperatur [°C] 

 𝑡 Tid [s] 

 �̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 Läckageluftflöde  [m3/s] 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 Uteluftflöde  [m3/s] 

 𝑈 Värmegenomgångskoefficient [W/(m2 ·°C)] 

 ∆𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇 Temperaturdifferens mellan DIT och DVUT [°C] 

 ∆𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 Temperaturändring inomhus [°C] 

 ∆𝑇𝑢𝑡𝑒 Temperaturändring utomhus [°C] 

 𝜈 Ventilationens värmeåtervinningsverkningsgrad - 

 𝜌 Luftens densitet [kg/m3] 

 𝜏 Tidskonstant [s] 

 Ψ Värmegenomgångskoefficient linjär köldbrygga [W/(m·°C)] 

 Χ Värmegenomgångskoefficient punktformig köldbrygga [W/°C] 
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1 Introduktion 
 

Små bostadshus utgör en betydande del av energianvändningen i dagens samhälle. Med stor 
termisk massa reagerar byggnaden långsammare och med dämpad effekt på fluktuationerna i 
utomhustemperaturen, därigenom minskar toppeffektbehovet. I Figur 1 illustreras hur 
inomhustemperaturen varierar under ett dygn för byggnader med låg respektive hög termisk 
tröghet med samma yttre förhållanden.   

 

 
Figur 1 – Inomhustemperaturvariation med låg respektive hög termisk tröghet (Herlin & Johansson, 2011) 

Installerad värmeeffekt kan då bli lägre jämfört med byggnader med lägre termisk massa. 
Byggnader med stor termisk massa har också potential att minska energianvändningen (Bellamy 
& Mackenzie, 2001). 

1.1 Problemformulering och Mål 
Syftet med denna rapport är att utreda den termiska massans betydelse i småbostadshus i 
kombination med ett värmepumpbaserat uppvärmningssystem genom att besvara följande frågor: 

• Hur stor termisk massa är motiverat att ha ur energi- och effektbesparingssynpunkt? 
• Hur beter sig olika tunga hus vid uppvärmningsavbrott? 
• Hur stor kan kostnadsbesparingen bli om en timbaserad eltaxa tillämpas? 

1.2 Bakgrund 
Nedan presenteras relevant teoretisk bakgrund för att ge läsaren tillräcklig förståelse inom de i 
rapporten berörda områden. Dessa utgörs av termisk tröghet, värmebehov, uppvärmningssystem, 
elpris samt operativ temperatur. 
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1.2.1 Termisk tröghet 
En byggnad med hög termisk tröghet har en bra förmåga att lagra termisk energi. Termisk 
energilagring klassificeras antingen som aktiv eller passiv, där den passiva värmelagringen lagrar 
och avger energi enbart på grund av temperaturskillnader, till exempel en betongvägg. Aktiv 
lagring innebär att det krävs en avsiktlig energitillförsel för att systemet ska fungera, till exempel 
borrhålslagring. Passiv värmelagring kan delas in i sensibel eller latent värmelagring. Sensibel 
värmelagring är energilagring i form av temperaturökning i materialet. Vid sensibel värmelagring 
används begreppet termisk massa för att beskriva ett materials värmelagringsförmåga (Heier, 
2013). Latent värmelagring är lagring av energi genom fasomvandling i materialet. Den energi 
som tillförs används till fasomvandlingen istället för temperaturökning (Nilsson & Nordqvist 
Thulin, 2013). I Figur 2 illustreras energilagringens beteende för sensibel och latent värmelagring. 

 
Figur 2 – Förhållande mellan temperatur och tillförd energi för sensibel och latent värmelagring (Heier, 2013) 

 
Fasomvandlingsmaterial kan lagra stora energimängder i ett smalt temperaturintervall nära 
fasomvandlingstemperaturen, men den sensibla lagringen har större potential vid stora 
temperaturvariationer. Såväl sensibel som latent värmelagring kräver att en viss 
temperaturvariation accepteras, eftersom värmeöverföring kräver en temperaturdifferens mellan 
den termiska massan och inomhusluften (Heier, 2013). I denna rapport behandlas endast passiv 
sensibel värmelagring.  

För att fullt ut kunna nyttja en byggnads höga termiska massa krävs det att denna skall vara 
exponerad mot inomhusmiljön, detta för att minimera den termiska resistansen (Saint-Gobain 
Isover, 2011a). Enligt Nilsson & Nordqvist Thulin (2013) har även den termiska massans 
placering betydelse för nyttan av den termiska massan. En byggnads tidskonstant är ett sätt att 
beskriva byggnadens termiska tröghet och den termiska massan har en stor inverkan på denna. 
Tidskonstanten, 𝜏, påverkas utöver den termiska massan även av byggnadens effektförluster 
genom exempelvis fönster och ventilation, och definieras som 

 𝜏 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
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där värmekapacitet syftar på värmekapacitet för det material som är i kontakt med byggnadens 
inomhusluft (en detaljerad formel för beräkning av tidskonstanten återfinns i avsnitt 2.3 
Tidskonstant). Endast det material som är närmre än 100 till 150 mm från inomhusluften tas med 
i beräkningar då djupare material inte deltar i energiutbytet. Tidskonstanten har en stor påverkan 
på inomhusklimatet i en byggnad, med en hög tidskonstant blir temperatursvängningarna mindre 
(Saint-Gobain Isover, 2011b). Med tidskonstanten kan inomhustemperaturförändring efter en 
plötslig utomhustemperaturförändring med oförändrat värmetillskott i byggnaden beskrivas som 
en funktion av tiden. Detta samband ges av 

 Δ𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = Δ𝑇𝑢𝑡𝑒 �1 − 𝑒
−𝑡
𝜏 � (1) 

där 

Δ𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = temperaturändring inomhus [°C] 

Δ𝑇𝑢𝑡𝑒 = temperaturändring utomhus [°C] 

𝜏 = byggnadens tidskonstant [s] 

𝑡 = tid efter temperaturförändring [s] (Warfvinge, 2007) (Malmström m.f., 2002). 

En hög tidskonstant medför även möjligheten till minskad toppbelastning på 
uppvärmningssystemet, detta eftersom byggnadens lagrade energi fördelar belastningen över en 
längre tid än vad en byggnad med låg tidskonstant gör (Heier, 2013). En tung byggnadsstomme 
motverkar också problem med höga inomhustemperaturer, som ofta förekommer i lågenergihus 
under sommaren (Nilsson & Nordqvist Thulin, 2013). 

1.2.2 Värmebehov 
Eftersom värmeeffektbehovet beror på utetemperaturen så varierar det med tiden. Sambandet 
mellan en byggnads värmeeffektbehov och värmeenergibehov beskriv av 

 𝐸 =  �𝑃(𝑡)𝑑𝑡 (2) 

där  

𝑃 = momentana värmeeffektbehovet [W]. 

Värmeeffektbehovet beskrivs av 

 𝑃 = 𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 − 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 (3) 

där 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 motsvarar värmetillskottet från samtliga värmekällor förutom uppvärmningssystemet, 
till exempel solinstrålning och värmeavgivning från apparater och människor. 𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 är totala 
värmeeffektförlusterna genom transmission, ventilation och läckage, och ges av 

 𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (4) 

där  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = total specifik värmeeffektförlust [W/°C] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = inomhustemperatur [°C] 
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𝑇𝑢𝑡𝑒 = utomhustemperatur [°C]. 

Den totala specifika värmeeffektförlusten ges av 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 (5) 

där 

𝑄𝑡 = transmissionsförluster [W/°C] 

𝑄𝑣 = förluster genom ventilation och luftläckage [W/°C] (Jensen, 2001). 

Transmissionsförluster ges av 

 𝑄𝑡 = �𝑈𝐴 + �𝑙Ψ + �Χ (6) 

där 

𝑈 = värmegenomgångskoefficient [W/(m2·°C)] 

𝐴 = area tillhörande ovanstående U-värde [m2] 

𝑙 = längd på linjär köldbrygga [m] 

Ψ = värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/(m·°C)] 

Χ = värmegenomgångskoefficienten för punktformig köldbrygga [W/°C] (Boverket, 2002).    

Förluster genom ventilation och läckage ges av 

 𝑄𝑣 = 𝜌𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡(�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡(1 − 𝜈)𝑑 + �̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒) (7) 

där  

𝜌 = luftens densitet [kg/m3] 

𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡 = luftens värmekapacitet [kJ/(kg·°C)] 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = uteluftflöde [m3/s] 

𝜈 = ventilationens värmeåtervinningsverkningsgrad [-] 

𝑑 = ventilationsaggregatets relativa drifttid [-] 

�̇�𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = läckageluftflöde [m3/s]. 

För att kunna jämföra byggnaders energibehov under olika tidsperioder kan normalårskorrigering 
användas. Enligt Schultz (2003) lämpar sig normalårskorrigering enligt graddagsmetoden väl på 
årsbasis. Med denna metod ges den korrigerade energianvändningen av   

 𝐸𝑛𝑘 = 𝐸𝑘𝑜 + (𝐸𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑘𝑜) ∙
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐺𝐷
 (8) 

där 

𝐸𝑛𝑘= normalårskorrigerad energianvändning [kWh] 

𝐸𝑘𝑜= klimatoberoende del av energianvändningen [kWh] 
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𝐸𝑡𝑜𝑡= total energianvändning [kWh] 

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙= graddagar under ett normalt år [°C·dagar] 

𝐺𝐷 = graddagar under aktuell tidsperiod [°C·dagar] (Schulz, 2003). 

Graddagar beräknas enligt Jensen (2001) som 

 𝐺𝐷 = ��𝑇𝑔𝑟ä𝑛𝑠 − 𝑇𝑢𝑡𝑒�𝑑𝑡 (9) 

där gränstemperatur är den temperatur upptill vilken aktiv uppvärmning krävs. Resterande del av 
uppvärmningsbehovet täcks av gratisvärme. Gränstemperaturen ges av 

 𝑇𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠
𝑄𝑡𝑜𝑡

 (10) 

 

enligt Dakaj & Lindholm (2010). Graddagar finns tabellerade hos statistiska centralbyrån för olika 
orter och olika år. Dessa beräknas av SMHI baserat på skillnaden mellan 17 °C och 
dygnsmedeltemperaturen under de dygn när dygnsmedeltemperaturen understiger en 
schablontemperatur. Schablontemperaturen varierar beroende på tid på året (Statistiska 
centralbyrån, 2006).  

1.2.3 Uppvärmningssystem 
Det finns olika varianter av uppvärmningssystem till en bostad. I denna rapport behandlas endast 
värmepumpbaserade uppvärmningssystem. Fördelen med ett värmepumpbaserat 
uppvärmningssystem är värmepumpens höga värmefaktor. Värmefaktorn är ett mått på hur 
mycket värme som genereras av tillförd el. Denna betecknas COP och ligger på omkring 3 till 5 
för en typisk värmepump. I Figur 3 visas en schematisk bild av en värmepump.  

 
Figur 3 – Schematisk illustration av en värmepump (Schnurr, 2013) 

 
I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium, vilket illustreras av pilarna i Figur 3. I förångaren 
värmeväxlas köldmediet med en brinevätska (vätska med låg fryspunkt) i en kollektorslinga vilket 
leder till att köldmediet förångas. Kompressorn ökar trycket på det gasformiga köldmediet så att 
temperaturen ökar. I kondensorn avges värme till värmesystemet och köldmediet kondenseras till 
vätskeform. Expansionsventilen sänker därefter trycket och temperaturen på köldmediet 
(Thermia, 2014). Det finns olika varianter av värmepumpar såsom luft- och bergvärmepump. 
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Vilken typ som är lämpligast beror på olika faktorer, som t.ex. uppvärmningsbehov och befintligt 
uppvärmningssystem.     

Bergvärmepump nyttjar energin i berggrunden för uppvärmning av bostaden. Denna typ lämpar sig 
för bostader med årligt uppvärmningsbehov från cirka 15 000 kWh och uppåt. Kräver ett 
vattenburet värmedistributionssystem. Besparing av köpt energi är omkring 65-75 %. 
(Energimyndigheten, 2010) 

Ytjordsvärmepump nyttjar energin från ytjorden för uppvärmning av bostaden. Denna typ lämpar 
sig för bostäder med årligt uppvärmningsbehov från cirka 15 000 kWh och uppåt. Kräver 
tillgängligt markutrymme samt ett vattenburet värmedistributionssystem. Besparing av köpt 
energi är omkring 65-75 %. (Energimyndigheten, 2010) 

Luftvärmepump nyttjar energin från uteluften för uppvärmning av bostaden. Denna typ lämpar sig 
för bostäder med årligt uppvärmningsbehov upp till 25 000 kWh. Besparing av köpt energi är 
omkring 30-60 % med luftburet värmedistributionssystemet och 40-70 % med vattenburet 
värmedistributionssystemet. (Energimyndigheten, 2010) 

Frånluftsvärmepump nyttjar energin i ventilationssystemets frånluft till värme och varmvatten. 
Denna typ lämpar sig för bostäder med ett årligt uppvärmningsbehov från cirka 15 000 kWh och 
uppåt. Kräver mekaniskt ventilationssystem. Besparing av köpt energi är omkring 40-60 %. 
(Energimyndigheten, 2010)    

För att beräkna effektbehovet för uppvärmningen av ett hus används den dimensionerande 
vinterutetemperaturen, DVUT. Denna beror på geografiskt läge och byggnadens tidskonstant 
och kan utläsas ur tabeller, vilka ges ut av SMHI enligt standard SS-EN ISO 15927-5 (Boverket, 
2009). En större tidskonstant ger en högre DVUT vilket gör att värmepumpssystemet kan 
dimensioneras efter en gynnsammare temperatur. På så vis blir effektbehovet lägre vilket 
resulterar i att en mindre kraftfull värmepump behövs för att värma upp bostaden (Axell m.f., 
2010). Värmepumpar dimensioneras för att täcka 95 % av bostadens energibehov, för att klara 
detta krävs en värmepumpseffekt motsvarande omkring 65-70 % av bostadens maximala 
effektbehov. En inbyggd elpatron i värmepumpen står för resterande effektbehov 
(Energimyndigheten, 2010). En högre tidskonstant bidrar till att nyttjandet av värmepumpens 
elpatron kan minskas. Vid elpatronsdrift är verkningsgraden något under 1, vilket kan jämföras 
med 3 till 5 hos en typisk värmepump varvid minskad elpatrondrift leder till lägre elförbrukning. 
Den grå arean i Figur 4 påvisar skillnad i energibehov som måste tillgodoses med elpatron mellan 
en byggnad med låg respektive hög tidskonstant. 

 

 
Figur 4 – Uppvärmningsbehov och installerad värmepumpseffekt för en byggnad med låg respektive hög tidskonstant 
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Graferna visar hur uppvärmningsbehovet i förhållande till installerad värmepumpseffekt skulle 
kunna se ut under ett par vinterdagar för en låg respektive hög tidskonstant. Arean under 
uppvärmningsbehovslinjen utgör bostadens energibehov, dessa förväntas vara ungefär lika stora. 

Dagens styrsystem av värmepumpar sker huvudsakligen med utetemperatursensorer, som styr 
värmepumpens drift. Detta kan anses olämpligt för en bostad med hög tidskonstant då 
fördelarna från den höga tidskonstanten inte nyttjas. Det finns kommersiella styrsystem på 
marknaden som utnyttjar väderprognoser och byggnadens tidskonstant för att förutse 
byggnadens effektbehov. (Persson & Vogel, 2011). 

 

1.2.4 Elpris 
Med en timbaserad elprissättning kan det finnas möjligheter till minskade 
uppvärmningskostnader för en termisk trög byggnad. Denna tröghet möjliggör längre 
uppvärmningsuppehåll utan att inomhustemperaturen sjunker för lågt och därmed kan 
uppvärmningspauser planeras när elpriset är som högst. På Nord Pool Spot (2014a) publiceras 
dagligen nästkommande dags elpriser. I Figur 5 visas medelvärdet av elprisets dygnsvariation i 
Stockholmsregionen (SE3) för 10 januari, februari och mars för åren 2012, 2013 samt 2014, enligt 
data från Nord Pool Spot (2014b). Dessa datum valdes för att få både relativt stor spridning i 
stickproven, men även som en viktning mot uppvärmningsbehovet som är större under årets 
kallaste månader. Eftersom framtida elprisvariationer på lång sikt inte är kända ansågs 
elprisvariationerna i Figur 5 vara tillräckliga för att uppskatta storleksordningen på 
elprisvariationerna.   

 

 
Figur 5 – Medelpris på elbörsen för region SE3  
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1.2.5 Operativ temperatur 
Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och de omkringliggande ytornas 
medeltemperatur. Operativ temperatur är ett bättre komfortkriterium än lufttemperaturen, som 
inte tar hänsyn till värmestrålning och beskrivs vid normala yttemperaturer, eftersom 
värmeövergångskoefficienterna då kan antas vara lika, av 

𝑇𝑜𝑝 =
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 + 𝑇�𝑟

2
 

där 

𝑇�𝑟 = omkringliggande ytors medeltemperatur [°C] (Nilsson & Nordqvist Thulin, 2013). 

Enligt Socialstyrelsens (2005) rekommendationer bör den operativa temperaturen ligga mellan 20 
och 23 °C.  
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2 Metod  
Litteraturstudie, simulering och beräkningar utgör tillsammans studiens tre huvuddelar. För att 
besvara frågeställningen genomförs även en analys av resultaten från beräkningarna och 
simuleringarna, varvid relevanta slutsatser kan dras. Beräkningarna baseras delvis på resultat från 
simuleringen. I Figur 6 visas en grafisk översikt av arbetsgången.  

 
Figur 6 – Illustration av arbetsgången 

2.1 Simulering 
Simuleringen utförs med hjälp av programmen DesignBuilder och EnergyPlus. Indata anges i 
DesignBuilder som fungerar som ett gränssnitt till EnergyPlus där själva beräkningarna utförs. 
Med dessa program beräknas energianvändningen under ett år för sex olika modifikationer av ett 
småhus beläget i Bromma, Stockholm. Simuleringen utförs med klimatdata från år 2002 eftersom 
dessa klimatdata finns tillgängliga i DesignBuilder. De olika varianterna av småhuset visas i Tabell 
1.      

Tabell 1 – Översikt över simulerade fall 

Hus Benämning Isoleringsgrad 
Extra termisk massa 

Ytterväggar Innerväggar 

1 Lätt 

Låg 

  

2 Medel x  

3 Tungt x x 

4 Lätt 

Hög 

  

5 Medel x  

6 Tungt x x 

 



-18- 
 

De parametrar som varieras är isoleringsmängden och mängden termisk massa. Hus 1 är tänkt att 
representera ett typiskt nybyggt småhus med relativt lätt byggstomme. I Hus 2 och 3 undersöks 
effekten av att olika mängder termisk tröghet inkluderas i byggstommen. I Hus 4 till 6 undersöks 
motsvarande fall men med ytterligare isolering. I simuleringen utgörs den termiska massan av 
betong med densiteten 2400 kg/m3 och specifik värmekapacitet om 1000 J/kg·°C. Brukarindata 
används enligt SVEBY (2012) för att uppskatta de parametrar som beror på brukarna, exempelvis 
varmvattenförbrukning och persontäthet. 

Simuleringsobjektens övergripande utformning är baserad på enplansvillan Tyr från Älvsbyhus 
eftersom det ansågs vara ett representativt småhus. Huset har en boyta om 121 m2 (Älvsbyhus, 
2014). I Figur 7 visas simuleringsobjektets exteriör och i Figur 8 visas planlösningen.  

 
Figur 7 – Småhusets exteriör 

 
Figur 8 – Småhusets planlösning  

  

I Tabell 2 till Tabell 5 redovisas den övergripande uppbyggnaden av de delar i 
simuleringsobjekten som varierar mellan de olika husen. Övriga indata tabelleras i Bilaga 1. 
Ytterväggarnas uppbyggnad och U-värden redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2 – Ytterväggarnas uppbyggnad 

 Hus 1 Hus 2 & 3 Hus 4 Hus 5 & 
6 

Insida     

Betong [mm] - 100 - 100 

Gipsskiva [mm] 13 - 13 - 

Träreglar med 
mellanliggande 
isolering [mm] 

200 200 400 400 

Träpanel 50 50 50 50 

Utsida     

U-värde [W/(m2 ·°C)] 0,155 0,155 0,081 0,081 

 

Skiktet Träreglar med mellanliggande isolering utgörs till 10 % av reglar, resterande andel utgörs av 
isolering. Samma förhållande gäller även för motsvarande skikt i Tabell 4 och Tabell 5. I Tabell 3 
redovisas innerväggarnas uppbyggnad för de olika husen.  

 
Tabell 3 – Innerväggarnas uppbyggnad 

 Hus 1, 2, 4 & 5 Hus 3 & 6 

Insida   

Gipsskiva [mm] 25 - 

Luftspalt [mm] 10 - 

Betong [mm] - 100 

Gipsskiva [mm] 25 - 

Insida   

 

Tabell 4 beskriver yttertakets uppbyggnad samt U-värden.  
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Tabell 4 – Yttertakets uppbyggnad 

 Hus 1, 2 & 3 Hus 4, 5 & 6 

Utsida   

Takpannor [mm] 25 25 

Takpapp [mm] 5 5 

Träreglar med 
mellanliggande 
isolering [mm] 

200 400 

Insida   

U-värde [W/(m2 ·°C)] 0,249 0,128 

 

I Tabell 5 redovisas innertakets uppbyggnad samt U-värden.  
Tabell 5 – Innertakets uppbyggnad 

 Hus 1, 2 & 3 Hus 4, 5 & 6 

Ovansida   

Spånskiva 20 20 

Träreglar med 
mellanliggande 
isolering [mm] 

150 300 

Gipsskiva [mm] 13 13 

Undersida   

U-värde [W/(m2 ·°C)] 0,216 0,115 

 
Golvets uppbyggnad är lika för de olika husen och redovisas i Bilaga 1. Öppningar kategoriseras 
av fönster och dörrar. Öppningarnas inverkan på husets energibehov påverkas av faktorer som 
exempelvis öppningsytayta och väderstrecksorientering. I Bilaga 1 redovisas data för 
öppningarna. Bostadens värmedistribution sker via ett vattenburet radiatorsystem.  

 

2.2 Normalårskorrigering 
För att kunna dra slutsatser om husens uppvärmningsbehov utförs en normalårskorrigering. 
Eftersom det endast det är uppvärmningen som är av intresse inom detta projekt utesluts övriga 
termer i normalårskorrigeringen. Det normalårskorrigerade uppvärmningsbehovet ges av   

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑛𝑘 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,2002 ∙
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝐺𝐷2002

 

där 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,2002 = uppvärmningsbehov under 2002 [kWh] 
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𝐺𝐷2002 = graddagar under 2002 [°C·dagar].  

Graddagar i Stockholm för normalår (1961-1979) respektive år 2002 är enligt SCB (2005) 3825 
respektive 3435 °C·dagar.  

 

2.3 Tidskonstant 
Småhusets tidskonstant avgör den dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT, som används 
för dimensionering av det värmepumpbaserade uppvärmningssystemet. Tidskonstanten ges av 

 𝜏 =
∑𝑐𝑝𝑚
𝑄𝑡𝑜𝑡

 (11) 

där 
𝑐𝑝 = specifik värmekapacitet [J/(kg·°C)] 
𝑚 = massan innanför isoleringen [kg] (Boverket, 2009). 

 

Täljaren i ekvation (11) utgör värmekapaciteten och beräknas på de skikt som är inom 100 mm 
från inomhusluften. Värmekapaciteten för de lätta, medeltunga samt tunga husen blev 
17,9 MJ/°C, 42,8 MJ/°C samt 60,6 MJ/°C och uträkningarna för dessa återfinns i Bilaga 2.   

Den totala specifika värmeeffektförlusten, 𝑄𝑡𝑜𝑡  för varje hus beräknas ur ekvation (4) genom att 
avläsa den totala värmeeffektförlusten, 𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡, samt inne- och utetemperaturen, 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 och 𝑇𝑢𝑡𝑒, 
från simuleringsdata.  

2.4 Uppvärmningssystem 
För att avgöra hur den termiska massan kan utnyttjas för att anpassa uppvärmningen efter utbud 
av billig el (förutsatt timbaserat elpris) istället för tillfälligt uppvärmningsbehov undersöks hur 
stora temperaturvariationerna blir med olika långa avbrott i uppvärmningen av huset. Eftersom 
det går att förutsäga elpriset kan huset värmas upp lite extra inför dessa avbrott som planeras in 
då elen är som dyrast. Därför kommer innetemperaturen simuleras för följande fall för Hus 1 och 
3: 

• normal uppvärmning 
• 3 timmars uppvärmningsavbrott två gånger per dag  
• 12 timmars uppvärmningsavbrott. 

Hus 1 valdes som referensobjekt och Hus 3 valdes då det ansågs bestå av lagom mycket termisk 
massa. Elpriset antas variera enligt Figur 5, varför 3-timmarsavbrotten sker kl 07.00-10.00 samt kl 
16.00-19.00 och 12-timmarsstoppet sker mellan kl 07.00-19.00. Simuleringarna sker under en 
veckas tidsintervall för årets kallaste vecka samt under en enligt DesignBuilder typisk vintervecka. 

För dimensionering av värmepumpen beräknas uppvärmningseffektbehov vid DVUT enligt 

 𝑃𝐷𝑉𝑈𝑇 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ ∆𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇 (12) 

där  

∆𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇 = DIT – DVUT [°C] 
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där 

DIT = dimensionerande inomhustemperaturen och sätts till 21 °C.  

Värmepumpen dimensioneras för att täcka 70 % av 𝑃𝐷𝑉𝑈𝑇 och indata för DVUT hämtas från 
Boverket (2009), som rekommenderar linjär interpolation för mellanliggande tabellvärden.  

2.5 Beräkning av inomhustemperaturer 
Som jämförelse till de av DesignBuilder uträknade inomhustemperaturerna vid 
uppvärmningsavbrott beräknas dessa även med hjälp av byggnadens tidskonstant. Med ekvation 
(1) beräknas inomhustemperaturförändring efter en plötslig utomhustemperaturförändring med 
oförändrat värmetillskott i byggnaden. För att kunna användas vid uppvärmningsavbrott med 
konstant utomhustemperatur modifieras ekvation (1) till 

 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑇0 + (𝑇∞ − 𝑇0) �1 − 𝑒−
𝑡
𝜏� (13) 

där 

𝑇0 = ursprunglig inomhustemperatur innan uppvärmningsavbrottet [°C] 

𝑇∞ = inomhustemperatur efter lång tid med endast gratisvärmetillskott [°C]. 

Inomhustemperaturerna beräknas efter 1, 3 och 12 timmar efter uppvärmningsuppehållets början 
för Hus 1 och 3. Ursprungstemperaturen 𝑇0 sätts till 21 °C. 𝑇∞ är den temperatur byggnaden når 
efter lång tid med endast gratisvärmetillskott, förutsatt oförändrad utomhustemperatur och sätts 
till 0 °C vilket motsvaras av en ungefärlig utomhustemperatur på -10 °C. Dessa siffror varierar på 
typ av hus samt brukarnas beteende, och har i detta fall baserats på simuleringar med endast 
gratisvärmetillskott under simuleringsårets kallaste vecka.  

2.6 Ekonomi 
En ekonomisk analys utförs på hur kostnadsbesparingen kan se ut för småhus med olika 
elförbrukningar om uppvärmning endast sker under de 12 respektive 18 timmar under dygnet när 
elpriset är som lägst. Besparingen beräknas med ett uppskattat medelelpris under dessa 12 
respektive 18 timmar jämfört med hela dygnets medelpris.   

Elprisdata för 10 januari, februari och mars för åren 2012, 2013 samt 2014 hämtades från 
Nord Pool Spot (2014b). Medelpriset för hela dygnet och de 18 respektive 12 billigaste timmarna 
beräknades från dessa datum. Detta gav prisskillnaden mellan hela dygnet och de 18 respektive 12 
billigaste timmarna var i snitt 3,0 respektive 5,1 öre/kWh, som med pålagd moms (25 %) utgör 
fall Prisskillnad medel nedan i Tabell 6. Även fallen halverad respektive dubblerad elprisskillnad 
undersöks för att visa kostnadsbesparingarna vid förändrad elmarknad, vilka benämns Prisskillnad 
låg respektive Prisskillnad hög i Tabell 6. Elbolagets påslag antas vara en fast summa per kWh, som 
exempelvis Mälarenergi(2014) och Upplands Energi(2014) applicerar. Energiskatten är en 
fastslagen summa per kWh (Sveriges riksdag, 1994). Därför har endast momsen lagts till på 
elprisdifferenserna i nedanstående tabell.     
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Tabell 6 – Prisskillnad inklusive moms för de 18 respektive 12 billigaste timmarna/dygn jämfört med dygnsmedelpriset 

 Prisskillnad låg 
[öre/kWh] 

Prisskillnad 
medel 

[öre/kWh] 

Prisskillnad hög 
[öre/kWh] 

18 billigaste timmarna/dygn 1,9 3,8 7,5 

12 billigaste timmarna/dygn 3,1 6,3 13 

 

Vid beräkning av procentuella besparingar utgjordes påslagen av elcertifikatavgift om 3 öre/kWh, 
Upplands energis påslag på 1,9 öre/kWh samt energiskatt om 29,3 öre/kWh (Skatteverket, 
2014)(Upplands energi, 2014). Dessa värden är angivna exklusive moms.   
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3 Resultat och Diskussion 
I detta kapitel presenteras resultaten från metodens olika avsnitt. Även de mest väsentliga 
delresultaten presenteras. Resultaten analyseras och tas upp i diskussion. 

3.1 Uppvärmningsbehov 
De olika småhusens totala specifika värmeeffektförlust, vilka används vid senare beräkningar, 
presenteras nedan i Tabell 7. 

Tabell 7 – De olika fallens totala specifika värmeeffektförluster 

 Hus 1 2 3 4 5 6 

 𝑸𝒕𝒐𝒕 
[W/°C] 

91,2 91,1 91,0 84,8 84,7 84,6 

 

Dessa värden användes vid beräkningen av de olika husens tidskonstanter, vilka ges i Tabell 8. 
Tabell 8 – De olika fallens tidskonstanter 

 Hus 1 2 3 4 5 6 

  𝝉 [dygn] 2,3 5,4 7,7 2,4 5,9 8,3 

 

De olika småhusens uppvärmningsbehov under det simulerade året samt det 
normalårskorrigerade värdet redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9 – Byggnadernas uppvärmningsbehov för år 2002 samt för ett normalt år 

Hus 1 2 3 4 5 6 

𝑬𝒖𝒑𝒑𝒗ä𝒓𝒎𝒏𝒊𝒏𝒈,𝟐𝟎𝟎𝟐 
[kWh] 

8670 8610 8570 7980 7930 7890 

𝑬𝒖𝒑𝒑𝒗ä𝒓𝒎𝒏𝒊𝒏𝒈,𝒏𝒌 
[kWh] 

9650 9580 9540 8890 8830 8780 

 

Dessa värden indikerar att energianvändningen blir något lägre för en tung byggnad jämfört med 
en lätt byggnad. Här ses att det simulerade året var något varmare än ett normalt år eftersom 
normalårskorrigeringen gav ett ökat uppvärmningsbehov. Normalårskorrigeringen visar inte hur 
temperaturvariationerna förhåller sig mot ett normalt år vilket har en stor betydelse för hur väl 
den termiska massan kan utnyttjas. Energibesparing för de olika byggnaderna jämfört med Hus 1 
presenteras i Tabell 10. 
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Tabell 10 – Absolut och relativ energibesparing för uppvärmning för de olika husen i förhållande till Hus 1 baserat på 
normalårskorrigerat uppvärmningsbehov 

Hus 1 2 3 4 5 6 

Besparing 
[kWh] 0 70 110 760 830 870 

Besparing 
[%] 0 0,73 1,2 7,9 8,6 9,0 

 

Genom jämförelse mellan Hus 1 och 4, Hus 2 och 5 samt Hus 3 och 6 kunde en genomsnittlig 
besparing uppskattas till 7,9 % för de husen med hög isolering (Hus 4,5 och 6) jämfört med låg 
isolering (Hus 1,2 och 3). På samma sätt kunde den genomsnittliga besparingen för simuleringens 
tunga hus (Hus 3 och 6) jämför med lätta hus (Hus 1 och 4) uppskattas till 1,2 %. Detta bekräftar 
att termisk massa endast har en liten positiv effekt på energibehovet, men inte alls lika stor som 
isoleringen. För mycket isolering kan dock leda till problem med övertemperaturer eller ökat 
kylbehov sommartid. Med stor termisk massa skulle detta problem kunna minskas, och det är 
kanske i denna tillämpning som den främsta nyttan med hög termisk massa ligger.   

I Tabell 11 visas hur stort effektbehov installerad värmepump bör ha för att täcka småhusens 
uppvärmningsbehov. 

Tabell 11 – Erforderlig värmepumpseffekt för att täcka 70 % av maximala uppvärmningsbehovet 

 Hus 1 2 3 4 5 6 

 𝟎,𝟕 ∙ 𝑷𝑫𝑽𝑼𝑻 
[kW] 

2,39 2,27 2,22 2,21 2,10 2,05 

 

Såvida inte luft-luftvärmepump installeras tillkommer även effektbehov för uppvärmning av 
vatten på omkring 1,5 kW. Då varmvattenbehovet är väldigt beroende av brukarnas vanor 
varierar detta värde mellan olika hushåll. De olika byggnadernas värmepumpseffekter visar att 
den högre termiska massan i de tunga husen (Hus 3 och 6) jämfört med de lätta husen (Hus 1 
och 4) bidrar med en sänkning på omkring 5 % i erforderlig avgiven värmepumpseffekt. Detta 
kan leda till att en värmepump med lägre effekt kan installeras i en byggnad med stor termisk 
massa, vilket kan leda till en lägre ursprungsinvestering. I många fall kan dock den närmast 
mindre värmepumpen vara för liten.  

Vid ojämn uppvärmning av byggnaden kommer effektbehovet öka. Med en värmepump 
dimensionerad enligt 0,7 ∙ 𝑃𝐷𝑉𝑈𝑇 är det inte säkert att pumpeffekten är tillräcklig för att klara det 
ökade effektbehovet. Dimensioneringen avser att täcka 95 % av energibehovet 
(Energimyndigheten, 2010). Det ökade effektbehovet som uppkommer efter 
uppvärmningsavbrott kan leda till ökad elpatronsdrift om värmepumpen dimensioneras enligt 
denna metod. Ett alternativ till en högre installerad effekt kan vara att inte implementera 
elprisstyrd uppvärmning de dagar då det skulle innebära ökad elpatronsdrift och istället utnyttja 
den termiska massan för att minska effekttoppar. Vid ett sådant driftsschema uppskattas vilken 
uppvärmning som är mest fördelaktig för stunden, och merkostnaderna mellan ökad 
elpatronsdrift och elprisskillnad mellan dygnets olika timmar jämförs.    
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3.2 Inomhustemperaturer 
För att undersöka hur de olika småhusen klarar av olika uppvärmningsavbrott simulerades 
inomhustemperaturerna för Hus 1 och 3 under två olika veckor, årets kallaste vecka samt en 
typisk vintervecka. Resultaten från dessa presenteras i nedanstående figurer där vardera av 
veckornas resultat har sammanfattats genom medelvärdesberäkningar (medeltemperatur under 
veckans sju dagar beräknade för varje timme). Under dygnens sex första timmar är 
innetemperaturerna relativt konstanta, varför endast dygnens efterkommande timmar presenteras. 
Då utomhustemperaturen har en markant påverkan på resultatet visas även dessa i separata 
figurer. Nedan i Figur 9 visas hur olika uppvärmningsavbrott påverkar den operativa 
medelinnetemperaturen i Hus 1 under årets kallaste vecka. 

 

 
Figur 9 – Operativa medelinnetemperaturer per timme för Hus 1 med tre olika uppvärmningsscheman under årets kallaste vecka 

I Figur 10 illustreras hur den veckovisa operativa medelinomhustemperaturen för Hus 3 varierar 
med olika uppvärmningsstrategier under årets kallaste vecka.  
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Figur 10 – Operativa medelinnetemperaturer per timme för Hus 3 med tre olika uppvärmningsscheman under årets kallaste vecka 

I Figur 11 visas hur medelutetemperaturen varierar för olika tider på dygnet under årets kallaste 
vecka.  

 
Figur 11 – Medelutetemperaturen per timme under årets kallaste vecka 

Dessa resultat visar att tillskottet med extra termisk massa inte är tillräckligt för att byggnaden ska 
klara av att hålla inomhustemperaturen på en acceptabel nivå under uppvärmningsavbrott om 3 
respektive 12 timmar. Redan efter 3 timmar har innetemperaturen sjunkit med omkring 3,5 °C 
för det lätta huset (Hus 1). I det tunga huset (Hus 3) har temperaturen sjunkit med cirka 3 °C 
efter 3 timmar utan uppvärmning. För att hålla sig inom eller i närheten av spannet för 
Socialstyrelsens rekommenderade värden (20-23 °C) skulle innetemperaturen kunna höjas före 
avbrottet. Hur en sådan uppvärmningsstrategi påverkar effekt- och energibehov har inte 
undersökts i detta arbete och inte heller de boendes hälsa eller välbefinnande. Efter 12 timmar 
utan uppvärmning har innetemperaturen sjunkit ytterligare 2 °C för det lätta huset och 1 °C för 
det tunga huset. Att den inte sjunkit mer beror främst på att temperaturförändringen sker 
exponentiellt men även att utetemperaturen når sitt högsta värde under tiden för detta uppehåll. 
Hur byggnaderna klarar motsvarande uppvärmningsavbrott under en inte lika kall vecka visas i 
Figur 12 och Figur 13.  
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Figur 12 – Operativa medelinnetemperaturer per timme för Hus 1 med tre olika uppvärmningsscheman under en typisk vintervecka 

 

 
Figur 13 – Operativa medelinnetemperaturer per timme för Hus 3 med tre olika uppvärmningsscheman under en typisk vintervecka 

Medelutetemperaturens variation för olika tider på dygnet under en typisk vintervecka visas i 
Figur 14.  
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Figur 14 – Medelutetemperaturen per timme under en typisk vintervecka 

Under ett uppvärmningsuppehåll på 3 timmar under en typisk vintervecka tappar Hus 1 ungefär 
2,5 °C i innetemperatur och Hus 3 tappar cirka 2 °C. Under en sådan vecka klarar även det lätta 
huset sig inom Socialstyrelsens rekommendationer om innetemperaturen höjs innan 
uppvärmningsavbrotten. Vid ett uppvärmningsavbrott på 12 timmar har temperaturen sjunkit 
totalt 5 respektive 4 °C för det lätta respektive tunga huset.  Detta innebär att båda husen klarar 
sig inom Socialstyrelsens rekommenderade innetemperaturer under ett uppvärmningsavbrott på 3 
timmar om innetemperaturen höjs innan detta. Vid ett 12 timmar långt avbrott håller sig inget av 
småhusen inom rekommendationen. 

Gemensamt för alla husen under alla uppvärmningsavbrott är att temperaturen sjunker med 
omkring 2 °C under den första timmen. Denna temperaturändring kan tyckas snabb med tanke 
på att det tunga huset har en tidskonstant på strax under 8 dygn. Detta kan jämföras med 
innetemperaturer beräknade enligt ekvation (13), vilka presenteras nedan i Tabell 12.   

 
Tabell 12 – Beräknade innetemperaturer för Hus 1 och 3 efter 1, 3 och 12 timmar från uppvärmningsuppehållets början 

Hus 1 timme 3 timmar 12 timmar 

1 20,6 19,9 16,9 

3 20,9 20,7 19,7 

 

Dessa beräkningar är genomförda med en utomhustemperatur motsvarande -10°C vilket är lägre 
än den lägsta medeltemperaturen under den kallaste veckan. Ändå visar resultatet från dessa 
beräkningar att byggnaderna klarar uppvärmningsavbrotten bättre än vad de simulerade värdena 
säger. Enligt beräkningarna har Hus 1 tappat omkring 0,5 °C under den första timmen för det 
lätta huset, vilket kan jämföras med 2 °C för samma hus under en typisk vintervecka. Efter 12 
timmar utan uppvärmning har Hus 3 tappat lite mer än 1 °C vilket är avsevärt lägre än de 4 °C 
som samma hus har tappat efter samma tid under en typisk vintervecka. Detta tyder på att 
DesignBuilder inte är anpassat för transient analys varvid simuleringsresultatens trovärdighet kan 
ifrågasättas.  

3.3 Ekonomi 
I Figur 15 och Figur 16 presenteras kostnadsbesparing för uppvärmning med olika prisskillnader 
under de 18 respektive 12 timmarna på dygnet när elpriset är som lägst i förhållande till 
byggnadens förbrukning.  
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Figur 15 – Kostnadsbesparing vid uppvärmning under de 18 timmar på dygnet när elpriset är som lägst jämfört med dygnets 

medelelpris för olika prisskillnader 

 
Figur 16 – Kostnadsbesparing vid uppvärmning under de 12 timmar på dygnet när elpriset är som lägst jämfört med dygnets 

medelelpris för olika prisskillnader 

Vid utvärdering av besparingar av uppvärmningskostnader ska hänsyn tas till värmefaktorn i 
uppvärmningssystemet, det vill säga endast värmepumpens elförbrukning ska tas med och inte 
avgiven värmeenergi. Om inte uppvärmningen av varmvatten inkluderas i 
uppvärmningsuppehållen måste elåtgången till uppvärmning av vatten dras av från 
värmepumpens elförbrukning. Prisskillnaderna är uppskattade för att ge en representativ 
uppskattning av uppvärmningskostnadsbesparingsmöjligheterna på årsbasis. Hur dessa varierar 
under året har inte undersökts. Den procentuella besparingen för uppvärmning med olika 
prisskillnader under de 18 respektive 12 timmarna på dygnet när elpriset är som lägst i 
förhållande till börsens medelpris och övriga tillägg presenteras nedan i Tabell 13.  

 

 



-31- 
 

Tabell 13 – Procentuell besparing för uppvärmning under de 18 respektive 12 timmar på dygnet när elpriset är som lägst i 
förhållande till börsens medelelpris med tillägg enligt Mälarenergi (2014) 

 Prisskillnad låg 
[%] 

Prisskillnad 
medel [%] 

Prisskillnad hög 
[%] 

18 billigaste timmarna/dygn 2,2 4,3 8,7 

12 billigaste timmarna/dygn 3,7 7,5 15 

 

Besparingen med timbaserad elprissättning är endast baserat på den el som används till 
byggnadens uppvärmning, i verkligheten går det även åt el till andra saker såsom matlagning och 
användning av hushållsapparater. Även om uppvärmningskostnaderna minskar är det troligt att 
övriga elkostnader ökar då denna elanvändning ofta sker när elpriset är som högst. Därför krävs 
det att användaren av en timbaserad elpristaxa är medveten om när elpriset är lågt och även har 
en noggrann planering för sitt användande av elkrävande utrustning för att undvika onödigt 
elanvändande under perioder med högt elpris. Om så är fallet finns möjligheter till ytterligare 
besparingar som inte är kopplade till byggnadens uppvärmning. Besparingsberäkningarna är 
grundade på att brukarnas beteende i småhuset inte påverkas av uppvärmningsuppehållen, vilket 
med tidigare resonemang är föga troligt. Det troliga är att användandet av elkrävande utrustning 
minskar och därmed även den avgivna värmen från denna apparatur vilket då leder till lägre 
inomhustemperaturer, om än marginellt.    

På dygnsbasis sammanträffar ofta det lägsta elpriset med den lägsta utomhustemperaturen. Detta 
eftersom elen är billig på natten och att det ofta är kallare nattetid än under dagen. En 
luftvärmepumps verkningsgrad är direkt beroende av utomhustemperaturen och pumpen får en 
sämre värmefaktor med en lägre utetemperatur. Det betyder att det behövs mer el för att få ut 
samma värmetillskott i byggnaden om det är kallt ute. Så även om elen är billigare på natten går 
det åt mer el för att driva luftvärmepumpen, vilket innebär att det finns en risk för att det inte blir 
någon kostnadsbesparing trots att byggnaden värms upp under de timmar när elen är som 
billigast. Detta är inte ett lika stort problem för exempelvis en berg- eller frånluftsvärmepumpar 
som har en jämnare värmefaktor.  

Förnyelsebar elproduktion såsom sol- och vindkraft förväntas växa i framtiden, såväl i stor skala 
som för mindre anläggningar anpassade för enstaka hushåll. För att kunna utnyttja förnyelsebar 
elproduktion fullt ut krävs någon form av energilagring, eftersom tillgång och behov inte alltid 
sammanfaller. Att lagra termisk energi i en tung byggstomme kan utgöra en viktig del av denna 
energilagring. Även för den storskaliga produktionen av förnyelsebar energi fyller tunga 
byggnader en viktig funktion. Detta eftersom en ökad variation i eltillgången, och därmed även 
ökade elprisvariationer, förväntas bli vanligare. Eftersom de tunga husen har visat sig lämpligare 
för varierande uppvärmningsstrategier är dessa byggnader bättre lämpade för att tillvara nyttan av 
en ökad andel kraft från förnyelsebar energi. Det betyder att husägaren kan bidra till 
samhällsnyttan och samtidigt sänka sina uppvärmningskostnader genom att minska efterfrågan på 
el när tillgången är lägst. 
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4 Slutsatser och framtida arbete 
Studien visar att den termiska massan bidrar till minskat energi- och effektbehov utan att några 
negativa effekter har uppkommit. Det minskade energibehovet kopplat till den termiska massan 
utgörs enbart av strax över 1 %. Vad gällande effektbesparing är denna något högre, omkring 
5 %, vilket i vissa fall kan leda till att en mindre värmepump kan räcka till småhusets 
uppvärmning.  

Ett sätt att utnyttja den termiska massan skulle kunna vara att vid timbaserad elprissättning 
anpassa uppvärmningen efter aktuellt elpris. Genom att undvika uppvärmning under de timmar 
på dygnet när elpriset är som högst kan uppvärmningskostnaderna sänkas med upp till 7,5 % 
med nuvarande elprisvariation om uppvärmningen sker under de 12 timmar på dygnet med lägst 
elpris. Ett sådant uppvärmningssystem leder till variationer i inomhustemperaturen och även ökat 
effektbehov vilket kan leda till ökad elpatronsdrift. För att undvika detta krävs antingen en högre 
installerad värmepumpseffekt eller att elprisstyrd uppvärmning inte implementeras de dagar då 
det skulle innebära ökad elpatronsdrift. Vilket av dessa alternativ som är lämpligast är något som 
kräver ytterligare studier för att avgöra. Det krävs även ytterligare studier för att undersöka hur 
mycket energi- och effektbehovet påverkas av ojämn uppvärmning och i vilken utsträckning detta 
motverkar fördelarna med sådan uppvärmning. 

Vid uppvärmningsavbrotten blev det tydligt att den termiska massan har en stor påverkan på 
innetemperaturen i byggnaderna. I byggnaderna med extra termisk massa sjönk temperaturen 
betydligt långsammare än i motsvarande hus utan den termiska massan. Efter ett 
uppvärmningsavbrott under 2002 års kallaste vecka sjönk temperaturen i ett lätt hus (Hus 1) med 
3,5 °C vilket kan jämföras med ett tungt hus (Hus 3) vars temperatur sjönk med 3 °C efter lika 
lång tid enligt simuleringar i DesignBuilder. Egna beräkningar visar att temperaturen inte sjunker 
lika snabbt som i simuleringarna. Under en vecka med ännu kallare förhållande har det lätta 
husets inomhustemperatur sjunkit med 1 °C efter 3 timmar och i det tunga huset har 
temperaturen endast sjunkit med 1 °C under 12 timmar. Dessa resultat skiljer sig för mycket för 
att några säkra slutsatser kan dras och ytterligare studier inom området behövs. 
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Bilaga 1 
Tabell 14 – Golvets uppbyggnad 

 Samtliga 
Hus 

Insida  

Trägolv [mm] 30 

Utjämningsmassa [mm] 70 

Betong [mm] 100 

Isolering [mm] 173 

Utsida  

U-värde [W/(m2 ·°C)] x1 

 
Tabell 15 – Öppningsdata 

 Väderstreck Total yta 
[m2] 

Glasandel 
[%] 

U-värde 
[W/(m2 

·°C)] 

Fönster Syd 6 80 0,8 

Fönster Norr 5 80 0,8 

Dörr Syd 2 0 0,9 

Dörrar Norr 4 80 0,9 

Dörr Öst 2 0 0,8 

 
Tabell 16 – Övriga indata 

Luftomsättningar 0,5 oms/h 

Värmeåtervinning 0,7 

Luftläckage 0,3 l/s m2 

Internt värmetillskott från 
hushållsapparater 3 W/m2 

Dimensionerande innetemperatur, DIT 21 °C 

Antal boende 2,79 

 



 
 

Bilaga 2 
Tabell 17 – Beräkning av värmekapacitet för olika byggnadsdelar 

 Golv Innetak Lätt 
yttervägg 

Tung 
yttervägg 

Lätt 
innervägg 

Tung 
innervägg 

Material Trä Utjämningsmassa Gips Gips Betong Gips Betong 

Area [m2] 121,4 121,4 121,4 109,0 109,0 170,2 170,2 

Tjockleka [mm] 30,0 70,0 13,0 13,0 100 25,0b 50,0c 

Volym [m3] 3,64 8,50 1,58 1,42 10,9 4,25 8,03 

Densitet [kg/m3] 650 1200 900 900 2400 900 2400 

Massa [kg] 2370 10200 1420 1280 26200 3830 21600 

Specifik värme-
kapacitet [J/kg·°C] 1200 840 1000 1000 1000 1000 1000 

Värmekapacitet 
[MJ/°C] 

2,84 8,57 
1,42 1,28 26,2 3,83 21,6 

11,4 

 

  

                                                 
a Endast de 100 mm som är närmast inneluften tas med i beräkningarna, vilket medför att betongen i golvets uppbyggnad inte inkluderas.  
b Endast halva tjockleken tas med eftersom båda sidorna av väggen ingår i arean. 
c Endast halva tjockleken tas med eftersom båda sidorna av väggen ingår i arean. 
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Tabell 18 – Beräkning av värmekapacitet för de olika småhusen 

 Hus Golv Tak Innervägg Yttervägg Värmekapacitet 
[MJ/°C] 

Lätt 1 & 4 Golv Tak Lätt Lätt 17,9 

Medel 2 & 5 Golv Tak Lätt Tung 42,8 

Tung 3 & 6 Golv Tak Tung Tung 60,6 
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