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Abstract 
Understenshöjden is Stockholm's largest eco-village which was built in the early 1990s with 
the vision of enabling ecological living for people. However the ecovillage is no longer 
considered as environmentally friendly because of its relatively high energy consumption, 
and non-updated energy system. The purpose of this study is therefore to investigate how 
Understenshöjden should reduce their energy consumption and upgrade its energy system 
by using Blower-Door, IR-camera and the simulation tool Design Builder. The results show 
that the houses are generally poorly insulated which should be fixed with seals around 
windows and doors. Furthermore, Understenshöjden is recommended to replace its pellet 
boiler and solar panels to new ones instead of investing in heat pumps and photovoltaic 
cells. 
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Sammanfattning 
Understenshöjden är en ekoby i Stockholm med visionen att möjligöra ett ekologiskt boende 
för människor. Dock har ekobyn idag ett relativt högt energibehov på grund av dess icke 
uppdaterade energisystem. För att ekobyn ska betraktas som hållbar ur ett ekologiskt 
perspektiv idag är det viktigt att moderna tekniker och lösningar implementeras för att 
förbättra energiprestandan. 

Syftet med studien är därmed att undersöka hur Understenshöjden bör minska sin 
energianvändning då den i dagsläget är högre än önskvärt och samtidigt bygga vidare på sin 
gröna anda genom att uppgradera sitt energisystem. 

För att uppfylla syftet med studien har arbetet utgjorts både av en teoretisk litteraturstudie 
och av praktiska undersökningar. De praktiska undersökningarna har gjorts med hjälp av en 
Blower Door som undersöker husens infiltration och med en IR-kamera som kartlägger 
köldbryggor i husen. Simuleringar av Understenshöjdens värmebehov har slutligen gjorts i 
Design Builder. 

Av resultaten framgår det att värdet för infiltrationen för både lägenhet 1 och 2 båda är 

högre än det rekommenderade värdet för nybyggda hus som ligger på 0,6  𝑙
𝑠 ∙ 𝑚2  . Kraftiga 

köldbryggor återfinns på husens ytterväggar, mestadels runtom fönster. Av resultaten 
framgår dessutom investerings- och driftskostnader för uppgraderingar av 
Understenshöjdens energisystem samt intäkter av dessa. 
 
Slutsatserna som dragits är att då Understenshöjden är en ekoby bör de eftersträva det 
rekommenderade värdet på infiltration för ett nybyggt hus. Isoleringen brister i delar av 
husen och studien har kommit fram till att tätningslister runtom fönster är den åtgärd som i 
nuläget bör sättas in. Slutsatser har även dragits angående energisystemet och 
Understenshöjden bör byta ut sin pelletspanna och solfångare till nya. Slutsatsen har 
baserats på investerings- och driftskostnader samt hur omfattande uppgraderingen skulle 
komma att bli.  
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1. Introduktion 
Detta kapitel presenterar syfte, problemformuleringar, mål samt litteraturstudien. 

1.1 Relevans  
I dagsläget är hållbar utveckling ett högintressant och viktigt ämne. Därmed bör projektet ta 
hänsyn till detta för att komma fram till långsiktigt hållbara lösningar. Hållbara aspekter kan 
främjas genom att undersöka huruvida Understenshöjden bör minska sin energianvändning 
samt uppgradera sitt energisystem för att bygga vidare på sin ekoprofil. Arbetet kommer 
mestadels att kretsa kring de ekologiska och ekonomiska aspekterna men vidrör även det 
sociala perspektivet. Studien är viktig att genomföra då den kan användas som 
inspirationskälla för utvecklandet av andra ekostadsdelar. Den är även viktig att genomföra 
då den påvisar att något som ansågs hållbart för 20 år sedan inte med säkerhet anses som 
hållbart idag. Synen på hållbar utveckling är något som ständigt utvecklas och förändras i och 
med teknikens snabba framsteg. Därmed bör ekostadsdelar följa och vara delaktiga i denna 
utveckling. 

1.2 Syfte och problemformulering  
Syftet med studien är att undersöka hur Understenshöjden bör minska sin energianvändning 
då den i dagsläget är högre än önskvärt och samtidigt bygga vidare på sin gröna anda genom 
att uppgradera sitt energisystem.  

Problemformuleringarna som ställs för att studien ska uppfylla syftet är: 

• Har husen en normal infiltration? 
• Finns det köldbryggor i husen och hur kan dessa åtgärdas? 
• Vad blir kostnaden för olika eventuella uppgraderingar och vilken uppgradering bör 

Understenshöjden sätta in? 

1.3 Mål  
• Komma fram till om husen är bra eller dåligt isolerade. 
• Besluta om åtgärder för eventuellt bristande isolering. 
• Komma fram till vilken uppgradering av Understenshöjdens energisystem som på 

bästa sätt uppfyller deras vision om en hållbar utveckling. 

1.4 Litteraturstudie 
Nedan presenteras arbetets litteraturstudie som ska ligga till grund för en del resultat, 
diskussioner samt slutsatser senare i rapporten. 

1.4.1 Understenshöjden 
Understenshöjden är Stockholms första ekoby som byggdes i början av 1990-talet. Området 
var tänkt att ha en minimal negativ inverkan på miljön och skulle dessutom vara energisnålt. 
Initiativet drevs av EBBA (ekologiskt byggande i Björkhagen), en förening bestående av 
miljömedvetna människor. EBBA inledde ett samarbete med bostadsorganisationerna 
SMÅA-hus och HSB och blev därefter tilldelade mark av kommunen. Byggnationen av 
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Understenshöjden gjordes av dels HSB Produktion AB men även av privatpersoner som 
skulle komma att bo i ekobyn. I och med detta kan klimatskalens kvalitet skilja sig från hus 
till hus på grund av okunskap, ekonomiska förutsättningar och brist på noggrannhet. 
Området består idag av 44 lägenheter som är mellan 58 𝑚2 till 155 𝑚2 stora där 
standardutförandet ligger på 101 𝑚2. Områdets totala uppvärmda boyta är 5 280 𝑚2 
(Understenshöjden, 2014).  

1.4.1.1 Utformning av husen 
Materialet som användes var noga utvalt för att ha en liten påverkan på naturen. Ekologiska 
isoleringsmaterial såsom ekofiber användes i väggar och ytterdörrar. Väggarna innehåller 
ingen fuktspärr vilket i viss mån lett till problem med fuktskador. Husens fasader täcks till 
stor del av tvåglasfönster och fönsterdörrar där det inre glaset är ett energiglas. Ytterfasaden 
är behandlad med järnvitriol vilket gör att trämaterialet blir grått med åren i syfte att husen 
ska smälta in bättre i miljön. Lägenheterna har inga källare då sprängning därmed kunnat 
undvikas, grunden utgörs istället av en plastjuten betong i plintar (Understenshöjden, 2014). 
Husen är försedda med ett förstärkt självdragssystem (Snidare, 2015) vilket innebär att 
vanligt självdrag har kompletterats med spis- och badrumsfläkt (Bjuremark Stark, 2007).  

1.4.1.2 Understenshöjdens nuvarande energisystem 
Ekobyns energisystem består i dagsläget av solfångare, pelletspanna och fjärrvärme. Varje 
lägenhet har en plan solfångare på taket vilken installerades 1995. De används under 
sommarhalvåret, från april till november, för att generera värme till lägenheterna. Olika 
solfångare genererar olika mycket värme på grund av dess placering. En del är placerade i 
sydläge och genererar därmed mer värme än andra som är placerade i mindre gynnsamma 
lägen. Därmed uppstår orättvisa mellan hushållen (Johansson, 2015). Under vinterhalvåret, 
från november till april, används områdets pelletspanna. Denna har dock under flera år haft 
driftproblem. Under riktigt kalla vinterdagar kan pelletspannan kompletteras med fjärrvärme 
eller direktverkande el. Fjärrvärmen kopplas in automatiskt och den direktverkande elen 
kopplas på vid behov. Elpatroner finns i varje hushåll i en ackumulatortank. Där lagras även 
värmen genererad från solfångarna, pelletspannan och fjärrvärmesystemet 
(Understenshöjden, 2014).  

I tabell 1 nedan framgår det hur mycket energi varje hus i genomsnitt tillfördes år 2010. 
Tabellen visar att förlusterna i kulverten uppgår till 18 % vilket är en relativt stor andel. 
Understenshöjden bör överväga att isolera kulverten för att på så vis minska den tillförda 
energin. Även tabell 2 har siffror från 2010 och visar medelvärden på hur 
energianvändningen i genomsnitt uppdelas i ett hus i Understenshöjden. Uppdelningen sker 
i uppvärmning och varmvatten samt i hushållsel. Ett standardhus på 101 𝑚2 har således ett 
uppvärmningsbehov på 12 322 𝑘𝑊ℎ. I tabell 3 nedan framgår medelvärden av värme- och 
elförbrukning i genomsnitt för ett hus i ekobyn under olika år. Denna tabell visar att 
medelvärdet för värmeförbrukningen sänktes det senare året vilket kan bero på en varmare 
vinter. Vidare framgår det att elförbrukningen ökade under samma tid vilket kan bero på en 
större användning av apparater.  
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Tabell 1. Visar fördelningen av den totala tillförda energin till varje hus, i genomsnitt, i  𝐤𝐤𝐤
𝐦𝟐   och i % (Edstedt, 2010). 

Fördelning av den totala tillförda energin till varje hus 

 𝒌𝒌𝒌
𝒎𝟐  

% av total tillför energi till varje 
hus 

Förluster i pannan 30 12 
Förluster i kulverten 47 18 
Tillförd energi till varje hus 
efter förluster 

180 70 

Total tillförd energi till varje 
hus 

257 100 

 

Tabell 2. Visar hur energianvändningen i varje hus, i genomsnitt, fördelas på uppvärmning och varmvatten samt 
hushållsel (Edstedt, 2010).  

Uppdelning av energianvändning 

 𝒌𝒌𝒌
𝒎𝟐  

% av tillförd energi till varje 
hus efter förluster 

Husens förbrukning för 
uppvärmning och 
varmvatten 

122 68 

Husens förbrukning av 
hushållsel 

58 32 

Tillförd energi till varje hus 
efter förluster 

180 100 

 

Tabell 3. Visar medelvärden av värme- samt elförbrukning, i genomsnitt, i varje hus för olika år (Edstedt, 2010). 

Värme- och elförbrukning 
År Medelvärdet av 

värmeförbrukning i varje 
hus i  𝒌𝒌𝒌

𝒎𝟐  

Medelvärdet av 
elförbrukning i varje  

hus i  𝒌𝒌𝒌
𝒎𝟐  

1/9 2009- 31/8 2010 132 45 
1/9 2010- 31/8 2011 122 58 
 

1.4.1.3 ÅF:s rekommendationer till Understenshöjden 

Understenshöjden anlitade ÅF år 2015 för att utreda ekobyns framtida energiförsörjning 
samt på vilka sätt de boende kan sänka sina energikostnader. I ÅF:s rapport framgår det att 
Understenshöjden bör investera i bergvärmepumpar och nya solfångare och att deras 
energisystem enbart ska bestå av dessa.  ÅF påstår att föreningens stora markyta är 
gynnsam för att borra energibrunnar i. Vidare avråder ÅF ingrepp på fasad och fönsterbyten i 
syfte att enbart minska uppvärmningskostnaden då det inte betraktas som ekonomiskt 
lönsamt (Karlsson, 2015). 
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1.4.2  Klimatskal  
All värme som tillförs ett hus passerar förr eller senare ut genom fönster, dörrar, väggar, golv 
och tak. Klimatskalets kvalité är avgörande för husets energianvändning och mäts med U-

värden i enheten 𝑊
𝑚2∙𝐾

.  U-värden är ett mått på värmeförluster och låga U-värden indikerar 

tätning och bra isolering. (Energimyndigheten, 2011).  Delar av huset som har kontakt med 
både husets insida och utsida benämns köldbryggor. På sådana ställen brister isoleringen 
vilket leder till värmeförluster. Köldbryggor är bland annat vanligt vid husets ytterhörn, 
balkonginfästningar och i takfoten och kan upptäckas med hjälp av värmekameror. För att 
åtgärda problem med värmeförluster finns det olika alternativ beroende på var 
köldbryggorna är belägna (Wingård, 2009). 

1.4.2.1 Väggar, tak och golv 
För att spara energi kan väggar och tak tilläggsisoleras. Detta kan göras både inifrån och 
utifrån. Nackdelen med att tilläggsisolera utifrån är att huset blir mindre estetiskt fint, dock 
är det bättre att tilläggsisolera fasaden utifrån ur fukt- och energisynpunkt (Landfors m.fl., 
2009). För hus som har ett vattenburet värmesystem kan det vara lämpligt att installera 
golvvärme för att öka komforten inomhus (Energimyndigheten, 2014). 

1.4.2.2 Fönster och ytterdörr 
Värmeförluster från fönster beror på olika faktorer, bland annat antalet glasskivor, sorten på 
glaset och fönstrets konstruktion. Det finns olika typer av fönster med varierande 
energiprestanda, bland annat tvåglasfönster och treglasfönster (Karlsson, 2014). För att 
spara energi kan även befintliga fönster tätas, detta gäller även ytterdörrar. Tätningen läggs 
mellan fönster och fönsterkarmen eller dörren och dörrkarmen (Andersson, Rahmström, 
2012). Tätningslister är ett billigt och effektivt sätt att spara energi på. Dessa kan sättas in av 

privatpersoner och kostar från cirka 2 𝑘𝑘
𝑚

 (Jula, 2015). Även energiglas kan användas för att 

minska värmeförluster. Energiglas innebär att ett tunt oxidskikt läggs på fönsterglaset vilket 
minskar förlusterna. Ytan medför att ungefär 50 % mer värme stannar kvar i rummet än vid 
användning av vanligt klarglas. Detta sker genom att det behandlade fönsterglaset 
reflekterar långvågig värmestrålning tillbaka in i rummet (Vennergrund, 2006). Kostnaden för 

att installera ett 4 𝑚𝑚 energiglas ligger på cirka 500  𝑘𝑘
𝑚2 och kostnaden för ett 6 𝑚𝑚 

energiglas ligger på cirka 700 𝑘𝑘
𝑚2/ (Glasnet, 2015).  

1.4.3 Fjärrvärme  
Understenshöjden använder sig till viss del av fjärrvärme vilket innebär att området är 
ihopkopplat i ett kulvertnät. Kulvertnätet transporterar varmvatten till bostäderna genom 
ledningar som är nergrävda i marken. Vattnet värms upp i ett värmeverk eller 
kraftvärmeanläggning. Uppvärmningen kan ske genom att spillvärme används från industrier 
eller avloppsvatten. Den kan även ske genom förbränning av fossila bränslen, avfall och 
biobränslen. I Sverige produceras fjärrvärme till stor del av biobränslen som kan vara i form 
av restprodukter från träindustrier och skogsbruk. (Claesson, 2003). Stockholm får 
fjärrvärme från Fortum Värme AB M. M Stockholms stad, Vasa Värme Holding AB och 
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Vattenfall AB Värme (Svensk Fjärrvärme, 2015). Fortum använder sig av 80 % biobränslen 
eller annat förnyelsebart bränsle i värmeverken (Fortum, 2014). 98 % av Vasa Värmes 
bränslen är förnyelsebara eller kommer från industriers spillvärme (Vasa Värme). Vattenfall 
använde år 2012 76 % förnybart bränsle i värmeverken (Vattenfall). En ekoby bör således se 
över valet av fjärrvärmebolag. 

1.4.4 Bergvärmepump  
Val av värmepump beror bland annat på husets värmebehov och geografiska placering. 
Bergvärmepumpar passar hus som redan har ett befintligt vattenburet distributionssystem, 
ett högt värmebehov, vilket anses vara 34 300 𝑘𝑊ℎ per år, samt är placerat nära ett berg 
(Energimyndigheten, 2010). Understenshöjden uppfyller delvis dessa kriterier och 
användning av bergvärmepump i området, i samverkan med andra värmekällor, kan vara 
aktuellt.  
 
Bergvärmepumpen använder berggrunden som värmekälla. Temperaturen i berggrunden är 
jämn under hela året vilket innebär att det finns möjlighet att nyttja lika mycket värme året 
runt. När det djupa hålet är borrat förs en dubbelvikt kollektorslang ner som sedan fylls med 
en blandning av vatten och köldbärarvätska. Köldbärarvätskan tillsätts i syfte att vattnet inte 
ska frysa. Denna blandning utvinner den lagrade bergvärmen genom att cirkulera mellan 
värmepumpen och borrhålet. Det bör skilja minst 20 meter mellan 2 olika borrhål för att 
utvinna maximal energi. Berget kyls någorlunda då energi utvinns från hålet och således 
optimeras energiuttaget då borrhålen inte ligger för nära varandra. (Grundmark, 2012). En 
bergvärmepump har en livslängd på cirka 15 till 20 år (Heier, 2013). 

Tabell 4. Tabellen visar installationskostnader för 2 bergvärmepumpar med lika stor installerad effekt. 

Installationskostnad för bergvärmepump 
Bergvärmepump Effekt, 𝒌𝒌 Pris, 𝒌𝒌 

Nibe F1255 (Buildor, 2015) 6 60 990 
Nibe F1226 (Nibe, 2015) 6 59 200 

 

Tabell 4 ovan visar inköpskostnader för 2 olika bergvärmepumpar med lika stor installerad 
effekt. Priserna skiljer sig inte markant men den märkbara skillnaden kan bero på andra 
tekniska data såsom värmefaktorn COP.  

1.4.5 Pelletspanna  
Pellets tillverkas av spillmaterial från träindustrin och innehåller exempelvis sågspån och 
bark. Eldning av pellets i en pelletspanna bidrar inte till miljöförstöring då utsläpp av 
partiklar ligger under gränsvärdena (Grundmark, 2012). I tabell 5 nedan framgår priser för 
två olika pelletspannor. Båda pannorna har en installerad effekt på 20 𝑘𝑊. Priserna för 
pelletspannorna skiljer sig med drygt 10 000 kr vilket kan bero på att pannorna har andra 
faktorer som spelar roll för hur väl de fungerar. Vidare är produkterna från två olika 
försäljare vilket kan bidra till olika pris. 
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Tabell 5. Visar inköpskostnader för 2 pelletspannor från olika märken och företag. 

Kostnader för pelletspannor 
Pelletspanna Installerad effekt, k𝒌 Pris, 𝒌𝒌 

Nibe Pellux 100 pelletspanna 
(Nibe, 2015) 

20 37 600 

Pelletspanna CTC Ecoflex 
(Yambo, 2015) 

20 48 500 

 

1.4.6 Solfångare 
Solfångare är en typ av värmeanläggning där vatten värms upp med hjälp av solenergi. 
Vattnet från solfångaren kan användas för uppvärmning av husen och till tappvarmvattnet. 
Det finns två olika typer av solfångare; plana solfångare och vakuumsolfångare 
(Energimyndigheten, 2014). Plana solfångare består av en glasad låda som innehåller svart 
metall vilken absorberar solljuset. Lådan innehåller även rör där vattnet cirkulerar. 
Vakuumsolfångare består av en rad med glastuber som innehåller vakuum för att minimera 
läckage av värme. Vakuumsolfångarnas rör kan vridas så att dessa tar emot maximala 
solenergin och installeras ovanpå takmaterialet (Johansson, Karlsson, 2009). Plana 
solfångare är idag billigare per 𝑚2 än vakuumsolfångare vilket är anledningen till att arbetet 
inriktar sig kring dessa. Solfångare har en relativt lång livslängd och små 
underhållskostnader. Plana solfångare som installeras idag beräknas kunna fungera med 
samma effektivitet i minst 20 år (Kovacs, Pettersson, 2011). 

Generellt sett ligger priset per 𝑚2, inklusive moms, för plana solfångare mellan 2000-5000 kr 
(Svensksolenergi). I tabell 6 presenteras priser på tre plana solfångare från företaget 
Aquasol.  Ur tabellen framgår det att Aquasol Big 8 med en area på 8,4 𝑚2 har ett större 
årsutbyte per solfångare än två stycken Aquasol Big 4 med en area på 4,2 𝑚2, vilket är 
hälften så stor. Vidare finns det möjlighet att köpa olika typer av paket om det finns behov 
av andra produkter utöver solpaneler. Eftersom det passerat 20 år sedan Understenshöjden 
installerade solceller kan en nyinvestering övervägas. Då ekobyn redan har ett installerat 
system för solfångare är det således mer aktuellt att eventuellt enbart byta ut solfångarna 
och inte hela systemet.  

Tabell 6. Visar priser exklusive moms för tre olika plana solfångare från Aquasol (Aquasol, 2014). 

Priser på plana solfångare 
Solfångare Area, 𝒎𝟐 Årsutbyte/solfångare, 

𝒌𝒌𝒌
𝒔𝒔

 
Pris, 𝒌𝒌 

Aquasol Big 4 4,2 1 743 12 600 
Aquasol Big 6 6,3 2 615 18 900 
Aquasol Big 8 8,4 3 982 24 350 
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1.4.7 Solceller 
Solceller placeras vanligtvis likt solfångare på tak men kan även monteras på exempelvis 
fasader. Till skillnad från solfångare omvandlar solceller energin i solstrålarna till elektricitet. 
Under mars till oktober producerar solceller i Sverige mest elektricitet. I Sverige idag är dessa 
system inte kopplade till batterier utan kopplade till elnätet, vilket innebär att elektriciteten 
som produceras inte kan lagras (Vattenfall). För att uppnå optimalt värmeutbyte placeras 
solceller normalt mot söder med en lutning på cirka 45 grader. Vidare bör skuggning 
undvikas då det påverkar energiutbytet negativt. Solceller har små underhållskostnader och 
en livslängd på cirka 25 år (Energimyndigheten, 2010). 

I tabell 7 och 8 framgår priser för olika solcellspaket hos Fortum respektive Vattenfall. 
Priserna skiljer sig inte markant mellan bolagen om paketpriset jämförs mot förväntad årlig 
elproduktion. Priserna i tabell 7 och 8 inkluderar installationskostnader samt kringutrustning. 

Tabell 7. Visar priser på olika solcellspaket hos Fortum (Fortum, 2015). 

Fortum 
Antal paneler och 
installerad effekt 

6 paneler – 
1,5 𝒌𝒌 

9 paneler – 
2,25 𝒌𝒌 

12 paneler – 3,0 
𝒌𝒌 

18 paneler - 
4,5 𝒌𝒌 

Takyta, 𝒎𝟐 10 15 20 30 

Förväntad årlig 
elproduktion, 
𝒌𝒌𝒌 

1 203 1 805 2 406 3 609 

Paketpris från*, kr  47 100  56 800  66 800  93 000  

*Fortum förbehåller rätten att ändra priserna. 
 

Tabell 8. Visar priser på olika solcellspaket hos Vattenfall (Vattenfall). 

Vattenfall 
Antal paneler och 
installerad effekt 

8 paneler – 
2,2 𝒌𝒌 

12 paneler – 
3,3 𝒌𝒌 

20 paneler – 
5,5 𝒌𝒌 

28 paneler – 
7,7 𝒌𝒌 

Takyta, 𝒎𝟐 13 20 34 48 
Förväntad årlig 
elproduktion, 𝒌𝒌𝒌 

2 090 3 135 5 225 7 315 

Paketpris för 
elhandelskund 
Vattenfall, kr 

55 800 71 100 112 500 148 500 

*Vattenfall förbehåller rätten att ändra priserna. Kostnader för transport tillkommer 
beroende på vart i landet kunden bor.  
 
 
Mikroproducenter benämns privata eller juridiska personer som producerar förnybar 
elektricitet i liten skala. Om produktionen överstiger den andel elektricitet som hushållet 
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förbrukar finns det möjlighet att sälja vidare överskottselen till ett elhandelsbolag 
(Skatteverket). Nedan presenteras försäljning av överskottsel till tre olika bolag: 

• Fortum: timpriset på spotmarknaden per 𝑘𝑊ℎ (Fortum, 2015).   
• Vattenfall: timpriset på spotmarknaden plus en krona per 𝑘𝑊ℎ (Vattenfall). 
• E.ON: Rörligt (spotmarknadens timpris) eller fast pris per 𝑘𝑊ℎ (E.ON, 2014).  

I figur 1 nedan framgår timpriser från och med januari 2012 till och med februari 2015. SE1, 
SE2, SE3 och SE4 står för Luleå, Sundsvall, Stockholm respektive Malmö. (Nord Pool). Figuren 

visar att spotpriset har legat på cirka 300 𝑘𝑘
𝑀𝑊ℎ

 under det senaste halvåret.  

Sedan 1 januari 2015 kan fysiska och juridiska personer under vissa förutsättningar få 
skattereduktion för överskottselen som produceras och sedan matas in till elnätet. Om 
elproduktionen inte medför något elöverskott är denna skattereduktion således inte möjligt. 

Reduktionen innebär att privatpersoner kan få 60 ö𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

 för den elektricitet som matas in till 

elnätet. I tabell 9 nedan framgår det vilka förutsättningar som krävs för att erhålla 
skattereduktion (Skatteverket).  

Tabell 9. Visar olika förutsättningar som krävs för att mikroproducenter ska ha möjlighet att erhålla skattereduktion. 

Förutsättningar att få skattereduktion 
• Ha en förnybar produktionskälla 
• Säkringen i anslutningspunkten får maximalt vara 100 ampere. 
• Inmatning från mikroproduktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt som 

uttag från uttagsabonnemanget, samma säkring och mätare 
• Anslutningspunkten har en mätare som visar korrekta mätvärden 
• Lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på inmatning och utmatning av el under 

kalenderåret 

 
Figur 1. Visar spotpriser på Nord Pool från januari 2012 till och med februari 2015 (Nord Pool). 
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• Antalet 𝑘𝑊ℎ som tagits ut under året ur anslutningspunkten är det maximala antalet 
𝑘𝑊ℎ den privata eller juridiska personen kan få skattereduktion för, dock högst 30 000 
𝑘𝑊ℎ per år.  

1.4.8 El- och värmeförbrukning i andra områden 
I tabellerna nedan jämförs Understenshöjdens energiförbrukning per år mot ett 
genomsnittligt svenskt radhus som använder sig av direktverkande el för uppvärmning. I 
tabell 10 och 11 framgår det att Understenshöjdens energiförbrukning och användning av 
uppvärmning och varmvatten är relativt olikt ett genomsnittligt svenskt småhus. I tabell 12 
däremot framgår det att Understenshöjden förbrukar ungefär lika många 𝑘𝑊ℎ per år för 
hushållsel.  

Tabell 10. Visar energiförbrukning per år för Understenshöjden kontra ett genomsnittligt svenskt småhus med 
direktverkande el (Energirådgivningen, 2011).  

Energiförbrukning per år 
 𝒌𝒌𝒌 per år 
Understenshöjden 18 180 
Genomsnittligt småhus 25 000 
 

Tabell 11. Visar uppvärmnings- och varmvattenbehovet per år för Understenshöjden kontra ett genomsnittligt svenskt 
småhus med direktverkande el (Energirådgivningen, 2011). 

Uppvärmning och varmvatten 
 𝒌𝒌𝒌 per år 
Understenshöjden 12 322 
Genomsnittligt småhus 20 000 
 

Tabell 12. Visar behovet av hushållselen per år för Understenshöjden kontra ett genomsnittligt svenskt småhus med 
direktverkande el (Energirådgivningen, 2011). 

Hushållsel 
 𝒌𝒌𝒌 per år 
Understenshöjden 5 858 
Genomsnittligt småhus 5 000 
 

1.4.9 Hållbar utveckling 
Definitionen av hållbar utveckling som rapporten utgår ifrån kommer från Brundtlands 
rapport och lyder ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen av hållbar 
utveckling stämmer överrens med Understenshöjdens egen vision. Begreppet hållbar 
utveckling består av tre perspektiv; socialt, ekologiskt och ekonomiskt (Brundtland, 1987).  
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1.4.10 Fuktighet och infiltration 
Vid tätning av fönster och dörrar samt vid tilläggsisolering av väggar och tak är det viktigt att 
ta hänsyn till husets fukthalt. Vidare är det viktigt att välja rätt material och metoder för att 
undvika fuktskador. Fel tätning och tilläggsisolering kan försämra husets självdrag vilket kan 
orsaka fuktskador. Med hjälp av Blower Door kan ett hus infiltration mätas och ett 

rekommenderat värde för nybyggda hus är 0,6  𝑙
𝑠 ∙ 𝑚2  vid 50 𝑃𝑃 undertryck. Denna 

rekommendation uppnås dock sällan i äldre byggnader, där värdet brukar variera mellan 0,9-

1,6   𝑙
𝑠 ∙ 𝑚2  vid samma undertryck (Ghasemi, 2015). Är värdet för lågt finns det risk för 

fuktskador och är värdet för högt det finnas brister i isoleringen. Kondens inträffar när 
varmare luft träffar en yta med kallare temperatur än luftens daggpunkt. Därmed kan dåligt 
isolerade fönster och svala fläckar på väggar utsättas för kondens. Hus vars klimatskal har 
höga U-värden riskerar därför att drabbas av fuktskador (Geuriya, Nyman, 2012). Fukthalten 
är annorlunda i olika delar av huset. I våtrum, om ingen nyligen duschat, är det ofarligt med 
en fukthalt upp till 40-50 %. I andra delar av huset så som kök och vardagsrum brukar 
fukthalten vanligtvis ligga under 35 %. Värden som överstiger 70 % är kritisk och bör 
undersökas vidare (Ghasemi, 2015). 
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2. Metod och modell 
I detta kapitel presenteras de metoder och modeller som användes för att komma fram till 
resultatet. 

2.1 Litteraturstudie 
Till en början spekulerades det i vilken information som skulle behövas för att kunna besvara 
frågeställningarna samt målen och därmed syftet med arbetet. Olika områden listades och 
det gjordes breda informationssökningar kring dessa. Grundläggande information hittades 
på bland annat energimyndigheten och från olika rapporter med hjälp av sökmotorn Google 
Scholar. Därefter sammanfattades den relevanta informationen kring de utvalda områdena. 
Energikällorna som det fördjupades kring var solfångare, solceller, pelletspanna och 
bergvärmepump då dessa ansågs mest användbara för Understenshöjden. Vid 
informationssökningen gällande priser på inköpskostnader av dessa olika energikällor har 
några av de populäraste alternativen från sökmotorn Prisjakt använts. Endast ett fåtal 
alternativ per energikälla användes vilket medför att uppfattningen av egentliga 
marknadspriser kan påverkas. Utöver detta sammanfattades information om klimatskal, 
isolering och fukt. 

2.1.1 Källkritik 
Understenshöjdens hemsida har använts till stor del. Både allmän information och 
information från intranätet har brukats. Vidare har även information tagits från de boende. 
Det finns en risk att den allmänna informationen är positivt vinklad till bostadsområdets 
egen nytta. En del information har ifrågasatts kritiskt och därmed kontrollerats med andra 
källor. Intranätets information klassas däremot som trovärdig då den enbart visas för de 
boende.  

Källorna utgörs även till stor del av websidor och publikationer utgivna av myndigheter och 
organisationer såsom Energimyndigheten och Skatteverket.  Informationen från dessa källor 
har används på grund av relevant information. Vidare har de valts då informationen bedöms 
vara trovärdig eftersom myndigheterna är statliga.   

Källorna tagna från databaser har varit granskade och väl citerade vilket indikerar en hög 
kvalitet av information. Därmed antas även dessa källor som trovärdiga. 

Det erbjuds källhänvisning på samtliga använda källor för vidare kontroll och fördjupning 
inom det berörda området. Dock saknar vissa websidor information om senast uppdatering 
vilket kan ifrågasätta trovärdigheten. Sammanfattningsvis bedöms källorna vara objektiva 
och sanningsenliga som helhet. 

2.2 Besök på Understenshöjden 
Ett första besök gjordes på Understenshöjden där beslut togs om vilka lägenheter som skulle 
undersökas med hjälp av Blower Door och IR-kamera. Projektets undersökningar 
avgränsades till fyra av de 44 befintliga lägenheterna i ekobyn. Det beslutades att samtliga 
lägenheter (lägenhet 1 - 4) skulle undersökas med IR-kamera och endast 
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standardlägenheterna (lägenhet 1 och 2) med Blower Door. Lägenhet 1 har en utbyggnad på 
8,7 𝑚2men klassas ändå som en standardlägenhet. Därefter togs information fram kring hur 
en Blower Door och IR-kamera fungerar. Installationen och utförandet av dessa testades 
först i ett rum på KTH. Dessa verktyg användes då de är relativt lätthanterliga och samtidigt 
ger mycket användbara resultat och värden för rapporten. I figur 2 nedan visas en Blower 
Door.  

 

Figur 1. Visar hur en monterad Blower Door ser ut (Retrotec, 2014).  

Sedan gjordes ett andra besök på Understenshöjden där lägenhet 1 undersöktes. Först 
tejpades all ventilation igen och alla fönster stängdes. I ytterdörren monterades och 
installerades sedan en Blower Door som skapade ett undertryck på 50 𝑃𝑃 i lägenheten och 

räknade ut husets infiltration 
 𝑙

𝑠 ∙ 𝑚2 . I och med att ett undertryck rådde i lägenheten sögs 

det in luft där de inte var önskvärt exempelvis via bristande isolering vid fönster. Med hjälp 
av IR-kameran markerades dessa punkter i lägenheten. En likadan undersökning gjordes i 
lägenhet 2. För att höja rapportens noggrannhet gjordes två tester med Blower Door i både 
lägenhet 1 och lägenhet 2. I lägenhet 1 och 2 gjordes även fuktmätningar med hjälp av en 
fuktmätare, resultaten av dessa framgår i bilaga 3. 

2.3 Design Builder 
Simuleringsprogramet Design Builder användes för att simulera värmebehovet för ett 
genomsnittshus i ekobyn. Simuleringen gjordes för att ta reda på hur mycket infiltrationen 
påverkar värmebehovet. I figur 3 visas en visuell bild av standardlägenheten.  Simuleringen 
gjordes 3 gånger. I första simuleringen användes husens nuvarande värde på infiltration. I 
andra och tredje simuleringen sänktes infiltrationen med 10 respektive 20 procentenheter. 
Den första sänkningen antogs illustrera insättning av tätningslister. Den andra sänkningen 
antogs, utöver insättning av tätningslister, även illustrera tilläggsisolering. Ritningar för 
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lägenhet 2 användes vid simuleringen då denna lägenhet är en standardlägenhet utan 

utbyggningar. Ett medelvärde på infiltrationen 
 𝑙

𝑠 ∙ 𝑚2  från lägenhet 1 och lägenhet 2 

räknades ut till 1,604  𝑙
𝑠 ∙ 𝑚2  och användes i simuleringen. Detta värde utreds i resultatet.  

 

 

Figur 3. Visar den visuella bilden på standardlägenheten som simulerades i Design Builder. Bilden är tagen av författarna. 
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3. Resultat  
Nedan presenteras resultaten som besvarar rapportens 3 huvudfrågeställningar. 

3.1 Husens infiltration 
I tabell 13 nedan framgår det hur stor infiltrationen är i de två olika husen vid ett undertryck 
på 50 Pa. Tabellen visar resultaten från de två testerna som gjordes per lägenhet vilka inte 
skiljer sig mycket. Värdet för infiltrationen för både lägenhet 1 och 2 är båda högre än det 

rekommenderade värdet för nybyggda hus som ligger på 0,6  𝑙
𝑠 ∙ 𝑚2 . Resultatet för lägenhet 2 

kan dock klassas som normalt för att vara ett äldre hus. Detta då värdet ligger inom 

intervallet 0,9-1,6 
 𝑙

𝑠 ∙ 𝑚2  vilket är vanligt förekommande i äldre byggda hus. Vidare framgår 

ur tabellen att lägenhet 1 har en mycket hög infiltration vilket inte klassas som normalt, då 
den inte ligger inom något av intervallen. 

Tabell 13. Visar resultatet från testerna som gjordes med Blower Door. 

Blower Door-resultat 
Lägenhet Infiltration test 1,  𝒍

𝒔 ∙ 𝒎𝟐 Infiltration  test 2,  𝒍
𝒔 ∙ 𝒎𝟐 

Lägenhet 1 1,8141 1,825 
Lägenhet 2 1,362 1,383 
 

3.2 Åtgärder till husens köldbryggor  
I figurerna nedan framgår resultatet från IR-kameran där köldbryggor visas. De gula färgerna 
indikerar den varmaste temperaturen och de mörkblåa färgerna indikerar den kallaste 
temperaturen. De blåa delarna av bilderna är köldbryggor. Figur 4 visar den kallaste punkten 
som hittades i lägenhet 1 vilket var 1,8 °C vid en fönsterdörr. Figur 5 visar den kallaste 
punken i lägenhet 2 vilket var 4,4 °C vid ett fönster. Samband mellan IR-kameran och Blower 
Door-resultatet finns då lägenhet 1 både hade högst infiltration samt kallaste punkt på 
klimatskalet. Lägenhet 1 är därmed sämre tätat än lägenhet 2.  
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Figur 4. Visar kallaste punkten i lägenhet 1 vilket var 1,8 °C vid en fönsterdörr. 

 

 

Figur 5. Visar kallaste punkten i lägenhet 2 vilket var 4,4 °C vid ett fönster. 
 

Åtgärden som bör sättas in för att minska köldbryggorna runtom fönster är insättning av 
tätningslister. Detta eftersom det är en billig åtgärd som kan göras av privatpersonerna i 
Understenshöjden. Insättning av tätningslister påverkar infiltrationen vilken blir mindre och 
därmed minskar värmebehovet. I tabell 14 nedan framgår resultatet från Design Builder. 

Tabellen visar att värmebehovet minskar med 7 𝑘𝑊ℎ
𝑚2   om infiltrationen sänks med 10 

procentenheter och med ytterligare 6  𝑘𝑊ℎ
𝑚2  om infiltrationen sänks med totalt 20 

procentenheter. Detta innebär att en standardlägenhet kan spara 707 𝑘𝑊ℎ under ett år om 
tätningslister sätts in och ytterligare 606 𝑘𝑊ℎ om lägenheten även tilläggsisoleras.  

 

 

 



23 
 

Tabell 14. Visar resultaten av simuleringarna i Design Builder. Siffrorna gäller per år. 

Design Builder-resultat 
 Per 𝒎𝟐 Besparing i 𝒌𝒌𝒌 för en 

standardlägenhet 
Värmebehov dagsläget 180 𝑘𝑊ℎ 0 𝑘𝑊ℎ 
Värmebehov 10 % mindre 
infiltration 

173 𝑘𝑊ℎ 707 𝑘𝑊ℎ 

Värmebehov 20 % mindre 
infiltration  

167 𝑘𝑊ℎ 606 𝑘𝑊ℎ 

 

Generellt hittades flest köldbryggor vid fönster. En del återfanns även vid hörn och mitt på 
väggarna. I figur 6 visas en köldbrygga i ett hörn mellan vägg och tak och i figur 7 visas en 
svag köldbrygga mitt på väggen. Husens hörn har inte isolerats på rätt sätt vid byggnationen 
och köldbryggorna på väggarna uppkommer på grund av att isoleringen har släppt med 
tiden. Åtgärder, så som tilläggsisolering, av dessa köldbryggor rekommenderas inte för 
Understenshöjden. Detta eftersom dessa är mer omfattande än åtgärder för tätning runt 
fönster. Vidare rekommenderas inte tilläggsisolering för de boende i ekobyn då 
köldbryggorna till störst del existerade vid fönster och inte på väggar eller vid hörn. 

 

 

Figur 6. Visar en köldbrygga i ett hörn mellan vägg och tak. 
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Figur 7. Visar en svag köldbrygga mitt på en vägg. 

 

3.3 Kostnader för uppgraderingar av energisystemet  
I tabell 15 nedan presenteras investerings- samt driftkostnaderna för de olika alternativa 
uppgraderingarna av uppvärmningssystemet. I tabell 16 framgår detta även för 
uppgraderingar av elsystemet. Denna tabell visar även intäkter. Beräkningarna för dessa 
återfinns i bilaga 1.  

Tabell 15. Visar kostnaderna för möjliga uppgraderingar av uppvärmningssystemet i Understenshöjden. 

Kostnad för uppgraderingar av uppvärmningssystemet 
Uppgradering Investeringskostnad per 𝒌𝒌𝒌 

och lägenhet 
Driftkostnader per 
𝒌𝒌𝒌 och lägenhet 

Bergvärmepump 0, 87 𝑘𝑘 0,09 𝑘𝑘 
Ny pelletspanna 0,15 𝑘𝑘 0,60 𝑘𝑘 
Nya solfångare 7,20 𝑘𝑘 Försumbara 
 

Tabell 16. Visar kostnaden för en investering av solceller i Understenshöjden. 

Kostnad för uppgraderingar av elsystemet 
Uppgradering Investeringskostnad Intäkter Driftkostnader 
Solceller Från 55 800 𝑘𝑘

𝑙ä𝑘𝑟𝑔ℎ𝑟𝑒
 2 000 𝑘𝑘

å𝑘
 Försumbara 

 

I tabell 15 och 16 framgår det att den dyraste investeringskostnaden kommer med solceller 
och därmed rekommenderas inte denna uppgradering att genomföras. Dock är denna 
investering på längre sikt lönsam. Detta eftersom en lägenhet kan erhålla cirka 2 000 kr från 
skattereduktion och försäljning av överskottsel. Vidare framgår det ur tabell 15 att 
investeringskostnaden för bergvärmepump är relativt hög. I och med detta samt nackdelen 
med det stora antal borrhål som måste göras i området rekommenderas inte denna 
uppgradering av energisystem för Understenshöjden. För de lägenheterna i 



25 
 

Understenshöjden belägna med tak utsatta för solljus rekommenderas ett utbyte av 
solfångare trots att investeringskostnaden är relativt hög. Även ett utbyte av 
Understenshöjdens pelletspanna rekommenderas då pelletspannan de senaste åren haft 
driftsproblem. Slutligen rekommenderas ekobyn att fortsätta använda sig av fjärrvärme som 
ett komplement till pelletspannor och solfångare. 
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4. Diskussion 
Understenshöjden byggdes för mer än 20 år sedan och det som betraktades som miljövänligt 
då behöver inte vara lika aktuellt idag. För att ekobyn ska betraktas som hållbar ur ett 
ekologiskt perspektiv idag är det viktigt att moderna tekniker och lösningar implementeras. 
Ett hus som är byggt med miljövänliga material men som förbrukar mer värme än planerat 
behöver inte i dagens samhälle betraktas som hållbart. En investering av alternativa 
energikällor och energieffektiviseringar är inte gratis men behöver heller inte vara dyrt. 
Vidare skulle en uppgradering av energisystemet medföra att Understenshöjden ur ett 
socialt perspektiv blir mer populärt då miljömedvetenhet är mycket aktuellt. De boende i 
ekobyn bör se över huruvida de vill att Understenshöjden ska betraktas och investera i olika 
typer av lösningar baserat på detta. 

        4.1 Hög energiförbrukning 
För att ekobyns vision om en hållbar utveckling skall fortskrida bör husen sänka sin 
energiförbrukning. I och med att husen i Understenshöjden är byggda på liknande sätt kan 
det innebära att ekobyn över lag har hus med bristande isolering. Detta påvisas även av 
resultaten från IR-kameran. Bilderna som togs i lägenhet 3 och 4 påvisar köldbryggor trots 
att dessa inte undersöktes med Blower Door (se bilaga 2). Det är inte hållbart varken ur ett 
ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv. En hög energiförbrukning leder till en hög 
energikostnad vilket inte uppskattas av de boende i ekobyn. Dessutom är en hög 
energianvändning inte ekologiskt hållbart trots att flera av Understenshöjdens energikällor 
kan klassas som miljövänliga. Med bättre isolerade hus skulle en lägre energiförbrukning 
kunna uppnås. Det skulle bidra till att den direktverkande elektriciteten inte skulle behöva 
användas i lika stor utsträckning. Sänks energiförbrukningen behövs dessutom inte lika 
mycket värme produceras från pelletspannan eller köpas från fjärrvärmebolaget. Sådana 
energieffektiviseringar bör alltid eftersträvas om en hållbar utveckling ska uppnås. Detta 
eftersom energiutvinningen från pelletspannan, som kan klassas som miljövänlig, delvis ger 
upphov till påfrestningar på miljön. Exempelvis behövs pellets fraktas till pelletspannan och 
dessa utsläpp vid transporten skulle kunna minskas om mindre pellets behövs eldas. 

För att sänka energianvändningen framgår av resultatet att de boende bör sätta in 
tätningslister runt om fönster och fönsterdörrar. ÅF har inte tagit denna åtgärd i beaktning 
vilket kan ifrågasättas.  Detta eftersom åtgärden är relativt billig men även då infiltrationen 
var som störst runt fönster. Det kan även diskuteras huruvida tilläggsisolering av väggar och 
tak ska vara en åtgärd eller inte. Denna åtgärd rekommenderas inte då den är mer 
omfattande och därmed inte det bästa alternativet ur ekonomisk synpunkt. En annan 
anledning till varför det rekommenderas att avvakta med tilläggsisolering är på grund av att 
bostadsområdet tidigare haft problem med fuktskador. Om husen tätas för mycket kan detta 
leda till fuktskador. Däremot påvisades inga tecken på fuktskador vid mätningarna i husen, 
se bilaga 3. Å andra sidan kan dåligt isolerade fönster och svala fläckar på väggar lätt utsättas 
för kondens vilket gör att hus vars klimatskal med höga U-värden löper en stor risk att 
drabbas av fuktskador. Isoleringsgraden ska alltså varken vara för stor eller för liten. Enligt 
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ÅF:s utredning avråddes ekobyn att göra ingrepp på fasaden samt att byta ut fönster enbart i 
syfte att minska energikostnaderna. Detta då det inte bedömdes vara ekonomiskt lönsamt.   

      4.2 Uppgraderat energisystem 
Utöver att enbart minska energianvändningen bör ekobyn uppgradera sitt energisystem. En 
uppgradering av pelletspannan rekommenderas i första hand då kostnaderna för inköpet per 
lägenhet är relativt låga. Vidare finns redan en avsedd plats för en pelletspanna i området 
vilket innebär att denna åtgärd inte är särskilt omständig. I jämförelse med andra 
uppgraderingar har pelletspannan relativt höga driftkostnader. Det rekommenderas att 
denna används som ett komplement till annan uppvärmning.  

En nyinvestering av solfångare i ekobyn rekommenderas, i enlighet med ÅF, och det kan 
diskuteras huruvida den skulle ske. Eftersom taken på husen i Understenshöjden vetter åt 
olika håll är det antagligen inte lönsamt att placera nya solfångare på samtliga lägenheter. 
Om bostadsrättsföreningen beslutar om investeringen ska sättas i bruk kan det ur ett 
ekonomiskt perspektiv löna sig att endast placera solfångare på en del hus. Detta beslut 
skulle eventuellt bidra till att det uppstår oenigheter mellan de boende på grund av påverkat 
marknadsvärde. Om de boende får besluta om en nyinvestering på egen hand kan 
problemet eventuellt lösas på ett enklare vis. De som vill investera i en ny solfångare kan 
göra det på egen hand och de som väljer att avstå från det har istället kvar sin äldre modell. 
Detta kan gynna boende som har hustak i lämplig riktning då de med en ny solfångare 
troligen får ut mer varmvatten än tidigare. Boende med tak som inte har en lika gynnsam 
riktning behöver därmed inte lägga ut några pengar på en investering som inte kommer att 
innebära en märkbar förändring. För att området ska förbli enhetligt kan Understenshöjden 
ha som regel att samtliga hus i ekobyn måste ha minst en solfångare på taket. Vidare är de 
priser som framgår i litteraturstudien enbart från ett företag vilket bör tas hänsyn till vid 
beslut om en eventuell uppgradering av solfångare. Det är möjligt att det finns både billigare 
och dyrare solfångare på marknaden. Dessutom skulle Understenshöjden möjligtvis kunna få 
en mängdrabatt. Detta skulle således kunna innebära att bostadsrättsföreningen har råd 
med att byta ut samtliga solfångare i ekobyn.  

En investering av solceller kan diskuteras likt en investering av solfångare. Ska det placeras 
solceller på samtliga byggnader eller enbart på de hustak som har ett gynnsamt läge? 
Solcellerna kommer att producera mest elektricitet under sommarhalvåret och under denna 
tidsperiod använder de boende troligen inte lika mycket elektricitet som under 
vinterhalvåret. De boende skulle kunna sälja sin överskottsel och således bidra med 
förnyelsebar energi till samhället. Ur ett ekologiskt perspektiv vore denna investering bra att 
genomföra då samhället i dagsläget behöver energi från förnyelsebara källor i större 
utsträckning. Ur resultatet framgår det att en installation av solceller kommer att vara 
mycket mer kostsam än en uppgradering av exempelvis pelletspannan. De boende kommer 
å andra sidan med stor sannolikhet kunna sälja sin överskottsel vilket i sin tur leder till en del 
intäkter. Intäkterna beror på vilket bolag som köper överskottselen och det är endast 
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Vattenfall som erbjuder ett avtal som gör investeringen lönsam på längre sikt. Vidare 
kommer de boendes elräkningar troligen att minska vid en installation av solceller. Denna 
minskning bedöms dock vara liten i en helhetsbild. Eftersom livslängden är cirka 25 år 
kommer investeringen troligen att vara lönsam utifrån Vattenfalls avtal. Det är däremot 
viktigt att återigen belysa att de prisexempel som återfinns i litteraturstudien inte är de enda 
alternativen som finns på marknaden. Understenshöjden rekommenderas i första hand att 
investera i nya solfångare men om ekonomin är god i framtiden även investera i solceller. I 
ett sådant fall kan det dock uppstå brist på plats på taken.  

Det finns möjligheter för Understenshöjden att använda bergvärmepumpar som ett 
komplement till annan uppvärmning i området. Den största nackdelen med en 
implementering av denna metod är att det kommer att behöva borras på flera ställen i 
området. ÅF:s utredning menar däremot att bergvärmepumpar är det alternativ som bör 
sättas in då den stora markytan betraktas vara gynnsam att bygga energibrunnar i. Husen i 
ekobyn har inte källare då sprängning ville undvikas för att lämna så lite spår i naturen som 
möjligt. Detta är relevant att ta hänsyn till gällande installering av bergvärmepumpar då 
borrhålen kommer att bli mycket djupa. Vidare är denna investeringskostnad relativt dyr. Å 
andra sidan är pumpens livslängd lång samt att de boende inte kommer att behöva köpa in 
lika mycket energi. Vid beslut om en investering av bergvärmepumpar i området behöver 
bostadsrättsföreningen överväga ingripanden på naturen. Även här kan det vara viktigt för 
de boende att ställa sig frågan om de ekonomiska aspekterna är de mest relevanta för 
investeringsbeslutet.  

     4.3 Känslighetsanalys 
Nedan presenteras en känslighetsanalys av studien där eventuella felkällor diskuteras som 
kan ha påverkat resultatet felaktigt. 

4.3.1 Kostnader 
Beräkningen för solceller baserades på paketpris där samtlig utrustning samt installation 
ingick. Vidare beror de boendes intäkter på det aktuella timpriset vilket kan variera. 
Intäkterna beräknades baserat på Vattenfalls avtal vilket var mycket fördelaktigt i jämförelse 
med andra elbolag. Detta bör tas hänsyn till då detta avtal inte nödvändigtvis kommer att 
gälla i framtiden. Beräkningen gällande solfångare grundades på inköpspriser av enbart 
panelerna. Vidare kommer priserna från ett fåtal företag vilket kan medföra att en 
missvisande uppfattning av marknadspriset uppstår. Priset för tätningslister kan med stor 
sannolikhet variera och rapporten tar enbart hänsyn till en försäljares pris. Detta gäller även 
bergvärmepumpar. 

4.3.2 Undersökningar i husen 
Felkällor som kan ha uppstått vid Blower Door-undersökningen är att tätningen av befintlig 
ventilation inte gjorts helt felfritt. Om tejpen på något ställe i husen släppt vid 
ventilationsöppningarna har detta i så fall lett till ett för högt värde på infiltrationen. Vidare 
kan det finnas brister i monteringen av Blower Door-skelettet som i så fall också lett till 
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felaktigt värde på infiltrationen. Vid fuktmätningarna kan resultatet blivit felaktigt då 
mätaren pendlade mellan olika värden under testet. Ett medelvärde togs på plats vilket 
således kan ha påverkat noggrannheten. Trots pendlingen var det högsta värdet aldrig i 
närheten av värden som indikerar fuktskador. Vidare kan felkällor ha uppstått vid 
användningen av IR-kameran. Detta då en del ytor, exempelvis fönster, reflekterar 
människokroppars värme som av misstag kan ha kommit med på en del bilder. 
Noggrannheten kan ha påverkats genom att samtliga ytor av husens klimatskal inte fångats 
på bild då möbler blockerat vägen. 
 

    4.4 Framtida arbete 
Om mer tid erhållits för projektet hade mer djupgående kalkyler för samtliga uppgraderingar 
av energisystemet gjorts, detta för att ta fram ett mer exakt underlag för de boende. I 
framtida arbeten gällande Understenshöjdens energisystem bör flera delar således 
fördjupas. Det vore önskvärt att beställa samt jämföra offerter från olika företag för att 
undersöka huruvida en satsning av solceller i ekobyn skulle fungera, solfångare likaså. Vidare 
kan en bredare utredning gällande en installation av värmepumpar utföras, både ur 
ekonomiska och ekologiska perspektiv. På motsvarande sätt skulle även andelen genererad 
energi från värmepumpar undersökas djupare. Därutöver vore det även lämpligt att mer 
genomgående utreda hur stora procentandelar som bör komma från olika typer av 
energikällor. Det kan även undersökas om områdets ackumulatortankar bör bytas ut. 
Ytterligare fördjupningar skulle kunna göras kring tilläggsisolering i Understenshöjden där 
kostnader och tidsomfång tas i beaktning. Vidare bör ett framtida arbete ske gällande hur 
mycket infiltrationen sänks vid insättning av tilläggslister samt tilläggsisolering och således 
hur värmebehovet sänks. 
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5. Slutsatser  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att syftet med rapporten har uppfyllts. Detta 
eftersom att studien har utrett hur Understenshöjden bör minska sin energianvändning samt 
kommit fram till hur en eventuell uppgradering av energisystemet bör utformas. 
Slutsatserna som dragits är att: 

• En del hus har en normal infiltration i jämförelse med liknande byggnader medan 
andra inte har det. Dock har det konstaterats att alla hus ligger långt över det 
rekommenderade värdet på infiltrationen för nybyggda hus. I och med att 
Understenshöjden är en ekoby är detta värde något som bör eftersträvas. 

• Kraftiga köldbryggor existerar vid husens alla ytterväggar, mestadels runt om fönster 
men även vid hörn och mitt på väggar. Med hjälp av denna information och 
informationen om den höga infiltrationen dras slutsatsen att husen i allmänhet har 
brister i isoleringen. Studien har kommit fram till att tätningslister runtom fönster är 
den åtgärd som i nuläget bör sättas in. 

• Installations- och driftkostnaderna varierar för olika slag av uppgraderingar. 
Slutsatsen om vilken uppgradering Understenshöjden bör satsa på har dels baserats 
på kostnaderna och dels på hur omfattande uppgraderingen skulle komma att bli. De 
billigaste och minst omfattande uppgraderingarna har valts och därmed 
rekommenderas Undertenshöjden att byta ut sin pelletpanna och solfångare till nya. 
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Bilaga 1 
I detta kapitel visas beräkningar tillhörande rapportens resultat (se kapitel 3.3). Kostnader 
för bergvärmepump och pelletspanna beräknas samt intäkter från solceller. I beräkningarna 
för bergvärme undersöks kostnader i ett fall då denna energikälla skulle täcka 60 % av 
områdets uppvärmningsbehov. Lika så görs därefter för pelletspannan. Observera att detta 
inte görs för solfångare då de endast kommer att fungera som ett komplement till antingen 
bergvärme eller pelletspanna. 

Kostnad för bergvärmepump  
Nedan beräknas totalkostnaderna för investeringen av bergvärme samt driftkostnader. 
Observera att data som används inte nödvändigtvis speglar marknadens billigaste alternativ. 
En standardlägenhet i ekobyn har ett värmebehov på cirka 12 322 𝑘𝑊ℎ per år vilket är mer 
än hälften så lite som hus med energibehov på cirka 34 300 𝑘𝑊ℎ, vilket är det 
rekommenderade behovet vid installation av bergvärmepumpar. Detta skulle kunna lösas 
genom att flera lägenheter delar på samma värmepump. 

Materialkostnad 
Bergvärmepump 
Effekt för en lägenhet beräknas genom att dividera värmebehovet för en standardlägenhet 
med 3 100 timmar, vilket är en tidsparameter för mellersta Sverige (Energimyndigheten, 
2010): 

12 322 𝑘𝑊ℎ
3 100 ℎ

≈ 4 𝑘𝑊 

I denna beräkning antas det att 60 % av energibehovet ska komma från värmepumpen. 
Storleken på denna bör vara: 

0,6 ∙ 4 𝑘𝑊 = 2,4 𝑘𝑊 

Två standardlägenheter antas dela på en värmepump. Effekten för dessa lägenheter blir: 

2,4 𝑘𝑊 ∙ 2 𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑒𝑘 ≈ 4,8 𝑘𝑊 

Medelvärde på kostnad för bergvärmepump på 6 𝑘𝑊 från tabell 4: 

60 990 𝑘𝑘 + 59 200 𝑘𝑘
2

≈ 𝟔𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝒌𝒌  

Kollektorslang 
Borrdjup beräknas genom att dividera bergvärmepumpens effekt med effektuttaget per 

meter. Effektuttaget antas vara 40 𝑊
𝑚

 på det vanligtvis ligger mellan 30-50 𝑊
𝑚

 

(Energimyndigheten, 2014): 
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6 𝑘𝑊

40 𝑊𝑚
= 150 𝑚 

Kollektorslangens längd beräknas genom att multiplicera borrdjupet med 2 och addera 
sträckorna från borrhålet till husen som tillsammans antas vara cirka 100 meter: 

150 𝑚 ∙ 2 + 100 𝑚 = 400 𝑚 

Kostnaden för 400 meter kollektorslang är 40 000 kr (Bergvärmepumpar, 2015). 

Arbetskostnad 
Borrning energibrunn 
Kostnad för energibrunnen beräknas genom att multiplicera borrdjupet med meterpriset för 

borrning. Meterpriset i denna beräkning antas vara 250 𝑘𝑘
𝑚

 då priset vanligen ligger mellan 

200-300 𝑘𝑘
𝑚

 (Bergvärme-Centralen, 2015): 

150 𝑚 ∙ 250
𝑘𝑘
𝑚

= 𝟑𝟑 𝟓𝟔𝟔 𝒌𝒌 

Installation 
Installationskostnaden antas vara cirka 20 000 kr (Bergvärmepumpar, 2015). 

Totalkostnad för investeringen 
Totalkostnaden beräknas genom att addera materialkostnader och arbetskostnader. 
Arbetskostnaden divideras med 2 på grund av ROT-avdraget (Skatteverket, 2015): 

𝟔𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝒌𝒌 + 𝟒𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝒌𝒌 +
𝟑𝟑 𝟓𝟔𝟔 𝒌𝒌 + 𝟐𝟔 𝟔𝟔𝟔 𝒌𝒌

𝟐
= 𝟏𝟐𝟏 𝟔𝟔𝟔 𝐤𝐤 

 
Per lägenhet blir totalkostnaden: 

128 000 𝑘𝑘
2  𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑒𝑘

= 64 000 
𝑘𝑘

𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒
 

Vi antar att investeringen ska betalas tillbaka på 10 år. Kostnaden för installationen per år per 
lägenhet blir: 

64 000 𝑘𝑘
𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒

10 å𝑘
= 6 400 

𝑘𝑘
𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒 𝑜𝑜ℎ å𝑘

 

Kostnaden per 𝑘𝑊ℎ under 10 år för en standardlägenhet blir: 

6 400 𝑘𝑘
0,6 ∙ 12 322 𝑘𝑊ℎ

≈ 𝟔,𝟏𝟑 
𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌
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Driftkostnader 

Bergvärmepumpen antas ha en COP på 3,5 (Värmepumpsguiden). Andelen el som krävs för 
att driva värmepumpen blir: 

1
3,5

 ≈ 0,29 

Elpriset antas utifrån figur 1 vara 30 ö𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

, detta multipliceras med andelen ovan för att 

bestämma kostnaden per 𝑘𝑊ℎ: 

30
 ö𝑘𝑒
𝑘𝑊ℎ

 ∙ 0,29 ≈ 8,7 
ö𝑘𝑒
𝑘𝑊ℎ

 

Driftkostnaden per 𝑘𝑊ℎ blir: 

8,7 ö𝑘𝑒
𝑘𝑊ℎ

100
 ≈ 𝟔,𝟔𝟎 

𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌

 

 

Kostnad för pelletspanna 
Nedan presenteras beräkningar för investeringskostnad samt drift- och underhållskostnad 
för pelletspanna. 

Investeringskostnad  
Pelletspannan är tänkt att endast fungera som ett komplement till övriga energikällor. Även 
här ändvänds tidsparametern på 3 100 timmar. Den uppvärmda boytan i ekobyn uppgår till 5 
280 𝑚2 och detta medför en minsta effekt på: 

5 280 𝑚2 ∙ 122 𝑘𝑘ℎ𝑚2

3 100 ℎ
≈ 208 𝑘𝑊 

I denna beräkning antas, likt beräkningen för bergvärmepump, att 60 % av energibehovet 
ska komma från pelletspannor: 

208 𝑘𝑊 ∙ 0,6 ≈ 125 𝑘𝑊 

Hänsyn bör tas till verkningsgraden vilken antas vara 85 %. Vidare ligger ekobyns 
kulvertförluster på 18 %. Antalet pelletspannor som behövs blir: 

125 𝑘𝑊ℎ
0,82 ∙0,85∙20 𝑘𝑊

 ≈ 9 pelletpannor 

Kostnaden för inköpet beräknas med hjälp av ett medelvärde baserat på tabell 5: 

43 000 𝑘𝑘 ∙ 9 = 387 000 𝑘𝑘  
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Installationskostnaden för 9 pelletspannor antas vara 100 000 kr. Kostnaden för varje 
lägenhet blir: 
 

387 000 + 100 000 𝑘𝑘
44 𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑒𝑘

≈ 11 100 
𝑘𝑘

𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒
 

Vi antar att även denna investering ska betalas tillbaka på 10 år. Kostnaden för investeringen per år 
per lägenhet blir:  

11 100 𝑘𝑘
𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒

10 å𝑘
= 1 100 

𝑘𝑘
𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒 𝑜𝑜ℎ å𝑘

 

Kostnaden per 𝑘𝑊ℎ under 10 år för en standardlägenhet blir: 

1 100 𝑘𝑘
0,6 ∙ 12 322 𝑘𝑊ℎ

≈ 𝟔,𝟏𝟓 
𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌

 

Driftkostnader 

För att beräkna pelletsbehovet per år behövs Understenshöjdens uppvärmningsbehov. Detta 
multipliceras precis som i tidigare beräkningar med 0,6: 

5 280 𝑚2 ∙  122 
𝑘𝑊ℎ
𝑚2  ∙  0,6 =  386 496 𝑘𝑊ℎ   

  
Ett ton pellets räcker till cirka 4 900 𝑘𝑊ℎ och därmed blir pelletsbehovet 
(Energimyndigheten, 2009): 

386 496 𝑘𝑊ℎ

4 900 𝑘𝑊ℎ
𝑒𝑜𝑒

 ≈ 79 𝑒𝑜𝑒 

Pelletspriset per ton antas vara 2 460 kr (Stora Enso), således blir kostnaden för pellets: 

79 𝑒𝑜𝑒 ∗  2460 
𝑘𝑘
𝑒𝑜𝑒

≈ 194 000 𝑘𝑘 

Driftkostnaden för varje lägenhet per år blir: 

194 000 𝑘𝑘
44 𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑒𝑘

≈
4 400𝑘𝑘

𝑙ä𝑔𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒 𝑜𝑜ℎ å𝑘
 

Driftkostnaden per kWh blir: 

4 400 𝑘𝑘
0,6 ∙ 12 322 𝑘𝑊ℎ

≈ 𝟔,𝟔 
𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌
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Kostnad för solfångare 
En solfångare från Aquasol med en area på 4,2 𝑚2 kostar 12 600 kr (se tabell 6).  Årsutbytet 
för en sådan solfångare under ett år är 1 743 𝑘𝑘ℎ. Kostnaden per kWh blir: 

 
12 600 𝑘𝑘

1 743 𝑘𝑊ℎ
= 𝟑,𝟐 

𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌

 

Intäkt från solceller 
Installationskostnaden för en kund hos Vattenfall betalar 55 800 kr i paketpris för 8 paneler 
enligt tabell 8. Denna anläggning kan generera 2090 𝑘𝑊ℎ per år och hushållet antas 

använda 1000 𝑘𝑊ℎ av dessa. Elpriset antas vara 30 ö𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

 då elpriset enligt figur 1 under det 

senaste halvåret har legat däromkring. Vid beräkning gällande försäljning av överskottsel har 

Vattenfalls erbjudande används. Erbjudandet innebär spotpriset + 1 𝑘𝑘
𝑘𝑊ℎ

. 

Överskottselen blir utifrån tabell 8: 

2 090 𝑘𝑊ℎ − 1 000 𝑘𝑊ℎ = 1 090 𝑘𝑊ℎ 

Vattenfalls kunder kan sälja sin överskottsel till spotpriset (30 ö𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

 + 1 𝑘𝑘
𝑘𝑊ℎ

): 

1 090 𝑘𝑊ℎ ∙ � 30 
ö𝑘𝑒
𝑘𝑊ℎ

+ 1 
𝑘𝑘
𝑘𝑊ℎ

� = 1400 𝑘𝑘 

Således ligger kostnaden för installation på 55 800 kr och varje år tjänar hushållet cirka 1 400 
kr på att sälja vidare överskottselen. Vidare kan hushållet under stora delar av 
sommarhalvåret utnyttja den egenproducerade elen vilket medför en lägre elräkning.  

Om denna uppgradering sker kan även skattereduktion erhållas under Skatteverkets 
förutsättningar som här antas vara uppfyllda, se tabell 9. Skattereduktion kan enbart fås för 
maximalt det antal 𝑘𝑊ℎ som hushållet tagit ut el för vilket medför att beräkningen görs på 
1 000 𝑘𝑊ℎ istället för de 1 090 𝑘𝑊ℎ, vilket är den totala överskottselen  

Det skulle innebära:  

1 000 𝑘𝑊ℎ ∙ 0.6 = 600 𝑘𝑘 

Sammanfattningsvis skulle ett standarhushåll i ekobyn kunna erhålla cirka 2 000 kr per år vid 
en installation av solceller med 8 paneler hos Vattenfall.  

Återbetalningstiden (utan hänsyn till den el de boende inte behöver köpa in) blir: 

55 800 𝑘𝑘

2000 𝑘𝑘å𝑘

= 27,9 å𝑘 

Med hänsyn till den el de inte längre skulle behöva köpa in blir återbetalningstiden lägre.  
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Bilaga 2 
Figur 8 och 9 nedan är bilder från lägenhet 3 respektive 4. Dessa är tagna med IR-kameran 
då inte Blower Door användes. Bilderna visar det finns köldbryggor även då det inte råder ett 
undertryck i husen. 

 

 

Figur 8. Visar bild tagen med IR-kamera i lägenhet 3 där Blower Door inte användes. 

 

 

Figur 9. Visar bild tagen med IR-kamera i lägenhet 4 där Blower Door inte användes. 
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Bilaga 3 
Tabell 17 nedan visar fukthalterna i olika rum i lägenhet 1 och 2. Värdena skiljer sig inte 
markant och ingen av lägenheterna ligger i närheten av den kritiska fukthalten 70 %. Båda 
lägenheterna har haft flera sovrum, således har ett medelvärde på fukthalten hos dessa 
beräknats.  

Tabell 17. Tabellen visar fukthalter i % i olika rum för både lägenhet 1 och i lägenhet 2.  

Fukthalter 
Lägenhet Kök Badrum Sovrum Vardagsrum 
Lägenhet 1 39,6 % 42,2 % 39,7 % 39,5 % 
Lägenhet 2 39 % 36 % 35,5 % 43 % 
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