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Småhus som del i något större

Småhus som del i energiomställningen:
§ Potential för lönsamma besparingar av el i småhus på ca

10-15 TWh/år inom 10-15 år
§ Efterfrågansflexibilitet
§ Smart mätning och styrning
§ Eldriven fordonsflotta
§ Mikroproducenter
§ Energilagring
§ …
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Projektet

§ Fiskarhedenvillan
§ eget passivhus precis som visningsvilla i Upplands Väsby
§ särskilt intresserade av att bygga ”skarpt”
§ energisamordnare

§ Generalentreprenad

Villa Björken Villa Winkler



Många frågor



”Extra allt”

§ Utgångspunkt kataloghus som vi modifierade
§ Optimering av klimatskal genom ”Bästa Block”

och passivhuscertifierad fönster och dörrar
§ Värmeväxling frånluft/tilluft, FTX
§ Lägsta tillgängliga effekt på värmepump (då)
§ Bästa prestanda på installationer
§ Bergvärmepump – möjliggör även förkylning av tilluft sommartid
§ Solcellsanläggning



Datablad 2014



Ett år gav

Producerad solel: 5 100 kWh
Såld solel: 3 840 kWh
Köpt el: 4 500 kWh

Elbehov till hela huset (inkl. hushållsel)
producerad solel – såld solel + köpt el:
5 760 kWh
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Boverkets byggregler, BBR, och förordning
Beräkning, mätning och normalt brukande, BEN
Definitionen av ”Byggnadens energianvändning” i BBR:
”Den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras
till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) …”
+
”Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess
tomt och används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och
fastighetsenergi räknas inte med i byggnadens energianvändning”

Þ redovisade värden i energideklarationen ska vara efter reduktion för bidrag för
solel

Þ antaganden för hur mycket av solelen som bidrar till byggnadens
energianvändning! I mitt fall 10 %.



Utvärderingsprojekt vid RISE

Anvisningarna i BEN om hur byggnader med
egenproducerad solel ska hanteras är mycket
bristfällig, försvårar starkt för energiexperter!
Utställare av energideklarationer använder schablon
för el-golvvärme som inte alls stämmer i mitt fall.
Energibehov för tappvarmvatten normalkorrigeras,
vilket ökar värdet från 3 000 till 5 800 kWh för vårt
hus.
Möjligtvis använder företaget även en programvara
som bortser från ”för låga värden” (= ”antar att de är
felaktiga”) och byter ut dessa mot någon typ av
statistiska referensvärden för hus med detta
byggnadsår.
Ø Primärenergital i Energideklarationen dubbelt så

högt än mätt och ”expertberäknat” ->
49 kWh/m2 år !



Utvärderingsprojekt vid RISE

Uppmätt data för 2016:
köpt elenergi för värme, varmvatten och driftel (efter
reduktion med
ca 450 kWh för nyttiggjord solel innanför Boverkets
systemgräs) är ca 1 800 kWh
-> specifika energianvändningen (före normalisering) är ca 10
kWh/m2 år
(bättre än beräknat)
• Total energianvändning (inkl hushållsel): 5 860 kWh/år
• Reduktion pga. solel 1 322 kWh/år efter antaganden för

vart solelen går
• Totalt köpt elenergi (inkl hushållsel): 4 540 kWh/år
• Specifik energianvändning 13,5 kWh/m2år
• Primärenergital 22,2 kWh/m2år

Ger Energideklarationens primärenergital 29 kWh/m2



Knäckfrågan solel!

• Dimensionering
• Värdet på överproduktion starkt kopplat till

gällande regelverk

• Placering
• Sydväst till sydost
• Lodrätt till platt
• Påverkar produktionen över året

• Bidrag och stöd
• Lönsamhetskalkyl över hela livslängden: Livscykelkostnadskalkyl

• Solelportalen!
• energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen



Bildkälla IEA PVPS task 1, Johan Lindahl et al

Ekonomi



Ekonomi

§ Investeringskostnad
Ca 15 000 kr/kW för småhus

§ Investeringsstöd
20 % av investeringskostnaden, takbelopp om 1,2 Mkr
§ Elcertifikatsystemet
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem. Värde ca 0,14 kr/kWh
§ Ursprungsgarantier
Värde ca är 0,1 kr/kWh ett ungefärligt värde för sol-ursprungsgarantier
§ Skattereduktion
Säkring om max 100 ampere kan få 60 öre/kWh
§ Nätnytta
Ca 4 öre/kWh
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Indata livscykelkostnadskalkyl, LCC

• Storlek 10 kW

• Kostnad 150 000 kr

• Kalkylränta 1,2 %

• Elpris 1,3 kr/kWh

• 50 % egenanvändningsgrad



Resultat livscykelkostnadskalkyl, LCC

Den producerade solelen kostar:
• 0,84 kr/kWh utan investeringsstöd

• 0,70 kr/kWh med investeringsstöd

Jmf med elpris 1,3 kr/kWh
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Värdet på producerad solel



Solel ökar värdet på småhus!

Examensarbete 2019
Sveriges Lantbruksuniversitet, Axel Bolin

Undersökning kring hur huspriser påverkas av
installerade solcellsanläggningar.
Hedonisk regressionsanalys med data på
husförsäljningar i Sverige mellan 2012 och 2018.

Resultaten pekar starkt på att solceller
höjer huspriset!



#YesWeCan – hela vägen!



Tack för visat intresse!

charlotta.winkler@wsp.com
010-722  52 58




