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Sammanfattning 
 

Många småhusägare väljer att konvertera från direktverkande el och olja till uppvärmnings-

former som anses vara billigare och mer miljövänliga. I Sollentuna kommun har det 

installerats ca 1500 bergvärmepumpar i ett bostadsområde. Sollentuna Energi AB genomför 

sedan 1997 fjärravläsningar av sina kunders elförbrukning per timme. Dessa mätvärden lagras 

i en databas, vilket innebär en möjlighet att genomföra studier på hur elförbrukningen ser ut 

för hushållen före och efter installation av bergvärmeanläggning.  

 

Denna rapport beskriver en metod där hushållens elförbrukning analyseras med hjälp av en 

enkätstudie samt mätvärden i databasen. Beroende på tillgänglig temperaturdata så beaktas 

bara hushåll i småhus som installerade bergvärme år 2004 och tidsperioden som studeras är 

två år före samt två år efter installation, vilket innebär totalt fyra år. Metoden är endast testad 

på tre hushåll. 

 

En litteraturstudie genomförs över tidigare utredningar om bergvärme i småhus i Sverige samt 

över tidigare utredningar om hushållsel. Resultatet visar att få studier på området har utförts. 

Energimyndigheten har genomfört mätningar av bergvärmeanläggningar och hushållsel i små-

hus, men inte med utgångspunkt från mätvärden från fjärravläsningar. Det finns en under-

sökning där enkätstudie och fjärravläsningar efter bergvärmeinstallation legat till grund för 

beräkningar av elbolagets distributionsnät. I den här rapporten studeras inte distributionsnätet, 

i stället så studeras det enskilda hushållets energisituation. 

 

Resultatet av analysen på hushåll visar att det är mycket svårt att skilja så kallad hushållsel 

från el till värmesystemet. Med den här metoden är det minimibehovet av el på natten som 

ligger till grund för alla beräkningar. I det här fallet uppskattas den för de månader då värme-

systemet är påslaget och det medför ibland grova resultat beträffande hushållsel och el till 

värmesystemet. Metoden är känslig och får istället användas till att göra uppskattningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

  

Abstract 
 

Many owners of detached houses in Sweden chose to convert from oil or direct electric 

heating to more economic and environmental ways to heat their houses. In Sollentuna 

municipality in a residential area there have been about 1500 rock heat pumps installed. 

Sollentuna Energi AB has since 1997 carried out remote electricity readings of their 

customers electricity consumption once per hour and the information has been stored in a 

database. This makes it possible to perform studies about how the elektricity consumption, for 

the households, changes after installation of a rock heat pump. 

 

This report describes a method how to analyse the electricity consumption for households. It 

can be done with a questionnaire study and the measured values in the database. The study 

period is two year before and two years after the installation of the rock heat pump, totally 

four years. It means that the studie only can be done in households that installed rock heat 

pumps year 2004. The method is tested on three households. 

 

Few studies have been done in Sweden in this area. Swedish Energy Agency has carried out 

measurements in households with rock heat pumps and also done meuserments on domestic 

electricity, but not with measurments on a database as a starting point. There is one study 

where measurements per hour and a questionnaire is used to calculate the electrical companys 

distribution of the net. This report does not consider the electricity grid, instead it studies the 

energy situation for individual households. 

 

The result of the study shows that it is very difficult to seperate domestic electricity from 

electricity for the heating system. With this metod all the calculations depends on the required 

domestic elecricity during the night. In this case an estimation has to be done for the months 

when the heatingsystem is used. That can sometimes result in rough results concerning how 

the electricity is divided in a household. The metod is sensitive and can instead be used to do 

estimations over the elecricity consumption in households. 
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1 INLEDNING 
 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

I Sollentuna Kommun har många hushåll konverterat från el eller olja till fjärr- respektive 

bergvärme. Denna utveckling anses ligga helt i linje med stadsmakternas mål att minska 

elanvändningen i Sverige. Sollentuna Energi AB gör sedan 1997 fjärravläsningar av sina 

kunders elmätare. Mätvärden av elförbrukningen per timme för hushåll finns lagrade i en 

databas. Dessa mätvärden innebär en möjlighet att studera och analysera hur konvertering till 

bergvärme påverkar det enskilda hushållet. En metod för att studera det enskilda hushållets 

energisituation är önskvärd. 

 

1.2 Syfte 

 

Att genomföra en energianalys där elförbrukningen studeras och jämförs i hushåll före samt 

efter konvertering till bergvärme. I studien provas en metod vars syfte är att särskilja hur stor 

del av den totala elförbrukningen som går till värme respektive hushållsel. Studien genomförs 

med hjälp av fjärravläsningar över elförbrukningen per timme, som finns lagrade i en databas, 

samt en enkätundersökning hos hushållen. 

 

1.3 Metod och material 

 

En forskargrupp vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) på Mälar-

dalens högskola har genomfört en enkätstudie i ett bostadsområde med småhus i Sollentuna 

Kommun. Enkätstudien har skickats till ungefär 800 hushåll med 37 frågor avseende deras 

bostadsförhållanden och energiförbrukning. Kravprofilen har varit att de ska ha konverterat 

till bergvärme från något annat uppvärmningssystem och att installationen skedde för minst 

fyra år sedan. 322 hushåll har besvarat studien. Metoden är att koppla de mätvärden för 

bergvärmekunder som finns i databasen till de kompletterande data avseende de enskilda 

hushållen, som samlats in via en enkätstudie. Därefter genomförs en jämförande energianalys 

under fyra år: Två år före samt två år efter bergvärmeinstallationen. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
 

 

2.1 Litteraturstudie om bergvärme i småhus 

 

 

En litteraturstudie har genomförts för att se om liknande studier har utförts på hushåll som 

konverterat till bergvärme. Det kan även vara intressant att se om fjärravläsningar av 

elförbrukningen använts i något annat syfte. Många studier beskriver hur bergvärme fungerar 

och hur man gör beräkningar över energitäckningsgrad och andra faktorer. Förutom 

information från tillverkare av bergvärmepumpar är det svårt att hitta en oberoende 

undersökning eller en studie i Sverige där en bergvärmeanläggning studerats i detalj och över 

en längre tidsperiod. För att kunna göra de beräkningar som önskas måste data med 

information mätas på anläggningen under en viss tidsperiod, minst ett år. När försäljare av 

bergvärmeanläggningar i Sverige diskuterar elförbrukningen före och efter installation så är 

det ofta den totala elförbrukningen för ett hushåll som jämförs. Den kan bero på många 

oberoende påverkande faktorer som storlek på huset, antal personer, temperatur inomhus mm, 

där varje hushålls elförbrukning är unik. Hushållen nöjer sig med att konstatera hur mycket el 

som värmepumpen sparar under ett år och det är det som är intressant ur ekonomisk synvinkel 

för konsumenterna av värmepumpar.  

I denna litteraturstudie har inget arbete identifierats som studerar hur fördelningen mellan 

hushållsel och el till värmesystemet ser ut före och efter installation av bergvärme. Det kan 

bero på att det uppfattas som krångligt och att det kanske inte heller har efterfrågats. För att se 

fördelningen av totala elförbrukningen måste någon metod användas för att skilja hushållsel 

och el till värmesystemet. Alternativet är att mäta el till värmesystemet före och efter 

installation under lika lång tidsperiod. En annan variant är att mäta all hushållsel, vilket är 

svårare och kräver många mätpunkter.  

En liknande studie har genomförts i Sverige där ett liknande tillvägagångssätt används, d.v.s. 

att studera fjärravläsningar av elförbrukningen tillsammans med enkätundersökning. 

 

2.1.1 Enkät och fältundersökning av hushåll med bergvärmepumpar 

 

Konsumentverket, Energimyndigheten och SP har gjort en enkät och fältundersökning där de 

frågat 250 hushåll med bergvärmepumpar om de är nöjda med investeringen [1]. I fem av 

hushållen genomfördes mätning där energibesparingen mättes under ett år. Undersökningen 

utfördes år 2003 till år 2004 och resultaten visar att bergvärme lönar sig, men många av 

installatörerna får kritik. Syftet med undersökningen var att få information om installation, 

funktion och ägarnas erfarenheter. I hushållen har de uppmätt nödvändig data över hela 

värmesystemet, inte enbart själva värmepumpen. Mätningarna syftade till att få information så 

att systemårsvärmefaktor, energitäckningsgrad samt besparingen för anläggningen kunde 

beräknas. Resultatet av mätningarna var att de låg i nivå med vad som offererats hushållen. 

 

I ovanstående redovisning har mätningar över värmesystemet genomförts i hushåll. Den 

informationen tillsammans med den totala elförbrukningen samt enkätundersökning gör det 

möjligt att genomföra beräkningar. Det har inte utförts någon jämförelse före och efter 

installation av bergvärme, vilket inte heller var syftet. 
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2.1.2 Test av bergvärmepumpar 

 

Energimyndigheten har genomfört en sammanställning av villavärmepumpar där de har fått in 

uppgifter från tillverkare av värmepumpar. Där genomfördes även ett test av bergvärme-

pumpar i februari år 2006 [2], tidigare test var i april år 1999. De bergvärmepumpar som 

genomgick testet var sex vanliga modeller på marknaden. Syftet var att kontrollera om 

tillverkarna av värmepumpar håller det som utlovas. I testet studeras värmefaktor, avgiven 

effekt, årsvärmefaktor och energibesparing, men även buller, mängd tappvarmvatten och 

maximal tappvattentemperatur samt tomgångsförbrukning mm. Resultatet visar att 

bergvärmepumparna blivit allt mer effektiva både när det gäller uppvärmning och 

tappvarmvatten. Med 45
o
C till radiatorerna och 0

o
C i kollektorslangen presterar pumparna 

ungefär likvärdigt. Värmefaktorn ligger runt 3. Hushåll med olika energibehov har studerats, 

från 25 000 till 55 000 kWh per år. Årsvärmefaktorn och energibesparingen är teoretiskt 

beräknade och baseras på resultat från prestanda-tester vid rumsuppvärmning. Det har antagits 

att husen ligger i en klimatzon med en årsmedeltemperatur på 6
o
C samt ett varmvattenbehov 

på 5000 kWh per år. Energibesparingen har de beräknat på elförbrukningen jämfört med att 

värma huset med direktverkande el. 

 

Ett test av bergvärmepumpar kanske inte är det viktigaste i den här studien, men det är 

intressant att se att bergvärmepumparna i testet håller vad som utlovats från tillverkarna. I 

studien över husen i Sollentuna så är varmvattenbehovet okänt samt att energibesparingen 

som studeras är jämfört med elvärmepanna med ett vattenburet system.  

 

2.1.3 Prestandaförsämring på bergvärmeanläggning 

 

En viktig faktor som inte syns i marknadsföringen av bergvärmeanläggningar är det faktum 

att temperaturen i borrhålet sjunker efter installationen. Det torde resultera i att åtgången av 

energi ökar med tiden för ett hushåll om inomhustemperaturen ska vara konstant. 

Enligt Svenska värmepumpföreningen så sänker en värmepumpanläggning temperaturen i 

borrhålet, men sänkningen kompenseras av att energi flödar in från bergmassivet [3]. Man 

räknar med att temperaturen stabiliseras efter ca 5 år och blir några få grader lägre än före 

borrningen. Det viktiga är dock att värmepumpanläggningen inte bortför mer värme än det 

som tillförs borrhålet. Är anläggningen rätt dimensionerad, kommer borrhålet att kunna 

leverera värme för all framtid. 

 

Ett hushåll strävar ofta efter att inomhustemperaturen i huset ska vara konstant 20
o 

C. Det 

innebär att framledningstemperaturen i husets cirkulerande värmesystem måste hållas 

oförändrad, trots temperatursänkning i borrhålet. Om temperaturen i borrhålet sjunker innebär 

det att temperaturen på kollektorvätskan från berggrunden blir lägre och då avges mindre 

värme till pumpens köldmedium i förångaren. Det resulterar vidare i att kompressorn i 

värmepumpen måste komprimera trycket mer än tidigare för att temperaturen ska öka till den 

önskade innan den värmeväxlas i kondensorn med husets värmesystem, vanligtvis 

cirkulerande vatten. Det innebär att elförbrukningen för värmepumpen ökar när temperaturen 

i borrhålet sjunker om den ska upprätthålla kravet på oförändrad framledningstemperatur i 

huset. 
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2.1.4 Energi- och effektförändring av värmepump 

 

En liknande studie är ett examensarbete som heter: Energi- och effektförändring av 

värmepump av Magdalena Gustafsson till Smedjebackens Energi Nät AB år 2004 [4]. 

Mätvärdessystemet Senea används till fjärravläsningarna som mäter elförbrukningen per 

timme för ett hushåll i förhållande till aktuell utomhustemperatur. Syftet med studien är att se 

eventuella konsekvenser för elbolagets distributionsnät, inte hushållens enskilda 

energisituation. Studien avser att ge en generell bild över hur energi- och effektbehovet 

förändras efter installation av bergvärmepump i hushåll. 

En enkätundersökning var ställd till 30 hushåll som har installerat värmepump inom Smedje-

backens Energi Nät AB distributionsnät. Det genomfördes en jämförelse mellan de hushåll 

som tidigare hade olja, el samt blandade värmekällor före och efter installation av bergvärme. 

De hushåll som hade konverterat från olja var i majoritet. I rapporten studeras 

medelårsförbrukningen av el för varje grupp före och efter konvertering till bergvärme. En 

jämförelse görs även av den totala elförbrukningen i distributionsnätet för de tre grupperna 

före och efter installation. 

I distributionsnätet studeras effekttoppar under de tre kallaste månaderna på året och det 

sammanlagda effektuttaget beräknas. För att se när belastningen på nätet ökar studeras vid 

vilken temperatur hushållens tillsatsvärme, vanligen en kombinerad värmepump med el-

patron, börjar arbeta och hur effektuttaget ser ut vid sjunkande utomhustemperatur. I det här 

fallet har mätvärden från kl 03.00 på vardagar använts för att inte annan elkrävande aktivitet i 

hushållen ska påverka resultatet.  

Resultaten visar att de hushåll som konverterat från olja till bergvärmepump fördubblar sitt 

effektuttag under den kallaste månaden samtidigt som den årliga elförbrukningen ökar med 

110 %. För ett eluppvärmt hushåll sänks effektuttaget med 14 % under den kallaste månaden 

samtidigt som den årliga elförbrukningen sjunker med 38 %. Det sammanlagda effektuttaget 

för olja, el samt blandade värmekällor under de kallaste månaderna hade ökat och den totala 

energiförbrukningen hade dock bara ökat med 4 %. Den så kallade bryttemperaturen, då till-

sattsvärme startade, var ungefär – 4
o 
C utomhus.  

 

Det finns likheter i början av studien men det som skiljer den åt är att i det här fallet ska hus-

hållens energisituation studeras mer djupgående, snarare än eventuella konsekvenser för 

elbolagets distributionsnät. I den här studien studeras elförbrukningen för ett enskilt hushåll 

som konverterat från vattenburen elvärme till bergvärme. Därefter ska en analys genomföras 

över hur elförbrukningen fördelar sig i ett hushåll med hjälp av den metod som beskrivits 

tidigare. I rapporten har det inte beräknats hur elförbrukningen under ett normalår ser ut, men 

det kan vara förståligt eftersom det då måste bestämmas hur stor andel av den totala 

elförbrukningen som går till hushållsel respektive uppvärmning för alla hushåll i studien. Det 

är en nästan omöjlig uppgift. Vidare så studeras den totala andelen hushåll i förhållande till 

varandra och inte ett enskilt hushåll som är aktuellt i det här fallet. Ett hushåll är mer 

hanterbart att genomföra en normalårskorrigering samt jämföra resultat på. Övriga likheter är 

att mätvärdessystemet Senea används i det här fallet också. 
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2.2 Litteraturstudie om hushållsel i småhus 

 

 

Eftersom den metod som ska prövas här bygger på beräkningar om hushållsel så är det även 

intressant att se vilka undersökningar som genomförts inom området. Hushållsel är en 

varierande siffra som beror på antalet apparater som förbrukar el i huset. 

 

2.2.1 Varför ökar elanvändningen i hushållen?   

 

Energimyndigheten har nyligen gjort en utredning där man ställer frågan: Varför ökar el-

användningen i hushållen?  Inom ramen för ett projekt som heter ”Förbättrad energi statistik 

i bebyggelsen” [5] har det genomförts mätningar på apparater och produkter hos 400 hushåll. 

En av orsakerna till utredningen var att detaljerad information om hur energin används i 

bostäder och lokaler var gammal eller saknades helt. En annan anledning är att det finns ett 

nationellt mål att minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 % till 2020. 

Mätningar startade i september 2005 och pågick till omkring juni 2008 och genomfördes i 

privatbostäder i form av villor och lägenheter. Merparten av mätningarna skedde i Mälardalen 

under en månads tid, men för 40 hushåll under ett helt år och det var tre frågor som önskades 

svar på: Hur ser apparatbeståndet ut?, Hur energieffektiva är de?, Vilka användarmönster 

fanns i hushållen? Ofta är det mer än 60 apparater inklusive lampor i ett hus som mäts. När 

det är möjligt mäts även el för värme i form av direktverkande, vattenburet system eller 

värmepumpar men även el för ventilation, varmvatten och cirkulationspumpar. Även 

temperaturen inomhus och utomhus mäts.  

 

Preliminära resultat av mätningarna (medelvärde) redovisas i figur 1 nedanför: 

 

 

Hushållsel per år (kWh) Småhus (%) Lägenhet (%) 

     

Kyl och frys 1020 20 720 24 

Belysning 1275 25 630 21 

Matlagning 510 10 390 13 

Diskmaskin 305 6 120 4 

Tvätt och tork 305 6 210 7 

Stereo 100 2 60 2 

TV 255 5 150 5 

DVD, VCR mm 150 3 60 2 

Dator och tillbehör 460 9 270 9 

Övrigt 360 7 60 2 

Ej uppmätt 360 7 330 11 

     

Totalt per år (kWh): 5100 100 3000 100 

 

Figur 1: Medelvärde av hushållsel per år i småhus samt lägenhet 
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I enkätstudien så får hushållen besvara frågor beträffande: 

 

 Stor eller liten stad  

 Hus eller lägenhet  

 Area, antal rum,  

 Apparatinnehav, modellbetäckning  

 För hus: byggår, eventuellt ombyggnadsår samt uppvärmningssystem  

 För lägenhet: användning av tvättstuga eller inte  

 Hushållets sammansättning och inkomst  

 

År 1994 genomfördes en tidigare mätning i 66 småhus. Om resultatet jämförs mot 

mätningarna år 2007 så visar det att totala elförbrukningen för kyl och frys har minskat, 

belysning var ungefär lika, underhållningselektronik har ökat jämfört med år 1994. Orsaken 

till ökningen för underhållningselektronik är att det förkommer mer tv-apparater och datorer i 

hemmen nu än tidigare. För att få ytterligare information delas hushållen in i flera kategorier 

som ensamstående, par utan barn samt par med barn. Där är ensamstående pensionärer de 

minsta elförbrukarna och par med barn är de största elförbrukarna.  

Lastkurvor redovisas för de olika apparaterna i hushållen och hur mycket ett hushåll kan spara 

om de byter ut sina lampor till lågenergilampor. Ett exempel är att byta en 60 W lampa till en 

11 W vid en antagen drifttid på 1000 timmar per år, vilket innebär en besparing på 49 kWh 

per lampa. Då konstateras det att ett byte av de 10 mest använda lamporna ger en besparing på 

500 kWh per år. Många av hushållens apparater står i standby-läge när de inte används. 

Därför genomförs en jämförelse med driftlägen på apparater och den uppskattade spar-

potentialen är någonstans mellan 5 till 10 % i ett hem. En slutsats i utredningen är att 

elförbrukningen i hushållen beror på en kombination av teknik och beteende och att det finns 

en tendens från gemensamt användande till individuellt användande av hemelektronik. Även 

matlagning hade ökat något jämfört med tidigare även fast det är ny teknik, men det är svårt 

att fastslå vad det ändrade beteendet beror på. 

 

Ovanstående studie om hushållsel är intressant eftersom mätningar av hushållsprodukter och 

apparater i hemmen kan ligga till grund för att förstå vad hushållsel består av samt hur stor 

elförbrukningen för respektive produkt är. I Sollentuna består hushållselen av ungefär samma 

produkter och apparater, om det inte förekommer avvikelser som kan förklaras i enkätstudien 

eller av andra orsaker. I den metod som ska användas och provas i det här fallet så ska el till 

värme samt hushållsel och varmvatten beräknas. Då är det bra att ha uppmätta medelvärden 

över apparater och produkter för att kunna analysera om resultatet är rimligt. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HUSHÅLL I SOLLENTUNA 
 

 

3.1 Urval av hushåll 

 

Av de hushåll som installerat bergvärme i ett bostadsområde i Sollentuna kommun har 322 

besvarat enkätstudien (se bilaga 1). Med ett utskick till omkring 800 hushåll så ger det en 

svarsfrekvens på ungefär 40 %. 

En majoritet av hushållen hade en egen värmepanna innan installationen och som huvud-

sakligt uppvärmningssystem hade de olja med ett vattenburet system eller el med ett 

vattenburet system. I urvalet har hushåll som tidigare hade olja för uppvärmning utgått 

eftersom det inte finns mätdata över tidigare oljeförbrukning. I enkätstudien har hushållen 

uppskattat den tidigare oljeförbrukningen innan installation, men den siffran anses vara alltför 

osäker för att använda. Andra eventuella uppvärmningssätt innan installation av bergvärme 

som har utgått ur studien är följande: 

  

 El i form av direktverkande eller el med ett luftburet system.  

 Flis/pellets värmepanna, värmepumpar, solfångare och vindkraft mm.  

 Hushåll som har ett kompletterande uppvärmningssystem i form av kakelugn, bras-

kamin eller vedspis har även de utgått med anledning av att det inte finns tillförlitlig 

data över hur mycket de används. 

 

Fjärravläsningarna som finns lagrade i en databas som innehåller hushållens avläsningar från 

år 2000 till 2008. Information om historiska värden av utomhustemperaturer i området finns 

tillgängligt från år 2002 till och med september år 2007. Historiska värden av 

utomhustemperaturen behövs för att genomföra normalårskorrigering, vilket innebär att 

samtliga förbrukningsdata som påverkas av utomhustemperaturen korrigeras. För att det ska 

vara möjligt att studera två år innan samt två år efter bergvärmeinstallation, så medför det att 

tidpunkten för installation för hushållen som studeras blir under år 2004.  

 

3.2 Omfattning 

 

Energianalysen genomförs på hushåll som installerade bergvärme år 2004 och tidigare hade 

en elvärmepanna med ett vattenburet system. Hushållet ska inte ha ett kompletterande 

uppvärmningssystem utom möjligen en öppen spis. Fem av hushållen uppfyller dessa krav, 

men två har inte lämnat tillräckliga uppgifter i enkätundersökningen. Det innebär att studien 

genomförs på tre hushåll. 

 

3.3 Temperaturdata 

 

SMHI har olika mätstationer i Sverige och lagrar sina historiska mätvärden. Dessa finns till 

försäljning på www.smhi.se. I det här fallet används värden avseende utomhustemperaturen 

från SMHIs mätstation i Bromma. Det är den mätstation som ligger närmast Sollentuna. 

Precis som för elförbrukningen så finns historiska mätvärden avlästa varje timme och de 

medeltemperaturvärdena ligger till grund för normalårsjusteringen. I det här fallet finns 

http://www.smhi.se/
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normalvärden över antalet SMHI graddagar endast tillgängliga per månad och de uppgifterna 

kommer ifrån Fastighetsägarna [6]. Noggrannheten skulle bli bättre med gradtimmar. 

 

3.4 Normalårskorrigering 

 

Graddagskorrigering gör det möjligt att jämföra energiförbrukningen under olika tidsperioder. 

Normalårskorrigering sker i tre steg där det första steget är att dra bort den del av energiför-

brukningen som inte påverkas av utomhustemperaturen. Därefter korrigeras den del som på-

verkas av utomhustemperaturen med SMHI graddagar och slutligen läggs den del som inte 

påverkas av vädret tillbaka (se bilaga 2). 

Graddagar är, som tidigare nämndes, skillnaden mellan 17
o 

C och medelvärdet av utom-

hustemperaturen per dygn. Om det är mer gradagar än normalt under en månad så betyder det 

att det har varit kallare än normalt för den månaden och tvärtom om det är mindre graddagar 

än normalt betyder att det varit varmare än normalt. Orsaken till att gränstemperaturen går vid 

17
o 

C istället för innetemperaturen 20
o 

C är för att hänsyn måste tas till all den värmeenergi 

som är såkallad passiv uppvärmning av huset. Den kommer från hushållsel, solinstrålning 

samt människor och på ett småhus brukar den motsvara ungefär 3
o 

C. På grund av den passiva 

uppvärmningen i huset behöver värmesystemet därmed tillgodose 17
o 

C för att uppnå en 

inomhustemperatur på 20
o 
C. 

Under vår, sommar och höst förekommer det mer solinstrålning och därmed mer gratisvärme i 

huset. För denna period har SMHI infört gränsvärden för vilken utomhustemperatur som man 

ska räkna med när dygnsmedeltemperaturen understiger 17
o 

C. Gränsvärdena är enligt SMHI 

följande: april högst 12
o 

C, maj och juni samt juli högst 10
o 

C, augusti högst 11
o 

C, september 

högst 12
o 
C samt oktober högst 13

o 
C. 
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4 ANALYS AV ELFÖRBRUKNING I ETT SMÅHUS 
 

4.1 Hur påverkas elförbrukningen av utomhustemperaturen?  

 

Med hjälp av värden över elförbrukningen per timme för ett hushåll i Sollentuna kommun 

samt uppgifter om utomhustemperaturen i området är det möjligt att skapa och analysera olika 

typer av diagram. 

Det är vanligt att elförbrukningen är minst på sommaren för ett hushåll, vilket beror på att 

värmesystemet inte är påslaget under sommaren (se figur 2). I diagrammet går det att se att 

högst elförbrukning var det här året i december med högsta noteringen den sista december. 

Det beror på en kombination av låg utomhustemperatur, vilket innebär hög elförbrukning till 

värmesystemet, och hög hushållselförbrukning i huset. I exemplet som är från år 2002 var 

dygnsmedeltemperatur utomhus i december - 4 grader, vilket är kallare än normalt. Det 

motsvarar 652 graddagar mot normalt 558 graddagar. Januari, februari och mars brukar vara 

de månader som har den kallaste utomhustemperaturen men de var det här året varmare än 

normalt. På sommaren i juli går det i diagrammet att se att kurvan har en jämn och rak form 

och att elförbrukningen är på en nästan konstant nivå. Det kan bero på att personerna som bor 

i huset inte är hemma utan är på semester eller liknande. Det som då förbrukar el är bara den 

hushållsel som är igång 24 timmar om dygnet, vilket innebär kyl och frys, uppvärmning av 

varmvatten samt produkter och apparater i standby-läge.  

 

Elförbrukning per dygn i ett småhus under ett år
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Figur 2: Total elförbrukning per dygn för hushåll i ett småhus under ett år 

 

Om elförbrukningen i ett hushåll vid olika utomhustemperaturer studeras så går det att se att 

den minskar när utomhustemperaturen ökar (se figur 3). När dygnsmedeltemperaturen är 

mellan 17 och 22
o 

C är elförbrukningen ungefär densamma och pendlar runt 25 kWh per dygn 

och består då av hushållsel och el för uppvärmning av varmvatten. När utomhustemperaturen 

minskar under 17
o 

C så ökar elförbrukningen per dygn och kurvan får en brantare lutning. Det 

beror på att värmesystemet i huset blir driftsatt omkring 17
o 
C och elförbrukningen för värmen 



 

  12 

ökar ju mer utomhustemperaturen sjunker. Driftsättning av värmesystemet kan ske genom en 

termostatgivare som är placerad i huset eller manuell påslagning av systemet. 

 

Elförbrukning per dygn vid olika utetemp för ett hus under ett år
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Figur 3: Total elförbrukning per dygn vid olika utomhustemp för ett hushåll under ett år 

 

4.2 Varför och hur studeras elförbrukningen på natten? 

 

Ett normalt hushåll har sitt största elbehov morgon och kväll. Det är dock svårt att fastställa 

vilken hushållsprodukt eller annan aktivitet som pågår och förbrukar el, vilket gör att det är 

svårt att skilja hushållsel från el som går till värmesystemet. I det här fallet finns bara 

uppgifter från fjärravläsningarna i databasen med den totala elförbrukningen per timme från 

hushållen samt enkätundersökning. Eftersom ett av syftena i det här fallet är att beräkna hur 

mycket el som går till värmesystemet, före och efter installation av bergvärme, så är det 

lättare att angripa problemet genom att studera hushållets aktiviteter på natten.  

För att utreda när värmesystemet sätts på respektive av så studeras ett kombinerat diagram (se 

figur 4). I det här fallet används programmet Excel för att avgöra det. Genom att studera den 

totala elförbrukningen per dygn och elförbrukningen på natten tillsammans så är det möjligt 

att försöka avgöra när värmesystemet används. 

Under sommarmånaderna mellan klockan 00 till 05 så antas det bara vara hushållets minimi-

behov på natten som förbrukar el, d.v.s. kyl och frys, el för att hålla värmepannsvattnet på en 

konstant temperaturnivå, eventuell nattbelysning samt produkter och apparater i standby-läge. 

Dessa produkter och apparater förbrukar ungefär samma mängd el oavsett utomhus-

temperaturen. Det kan studeras i diagrammet på sommaren när värmesystemet är avstängt. Då 

pendlar den nattliga elförbrukningen upp och ner på samma låga nivå och i juli är den på 

ungefär samma nivå. I Sverige är det vanligt med semester i juli, vilket kan vara en förklaring 

till den låga nivån på elförbrukningen i juli. När båda kurvorna i diagrammet samtidigt börjar 

vika av i en uppåtgående trend så är det sannolikhet värmesystemet som blir driftsatt och när 

kurvorna slutar sin nedåtgående trend så är det sannolikt att värmesystemet blir avslaget.  
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Elförbrukning per dygn i ett småhus under ett år

0

50

100

150

200

250

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

Månader

E
l 

p
e
r 

d
y

g
n

, 
k

W
h

Total elförbrukning Nattlig elförbrukning

 
Figur 4: Den totala samt nattliga elförbrukningen per dygn för ett hushåll under ett år 

 

4.3 Temperaturkravet inomhus 

 

Med anledning av dagliga aktiviteter i hushållet så konsumeras mer el till värmesystemet på 

natten än på dagen om termostaten till värmesystemet fungerar normalt. Det beror på att 

termostaten är inställd på att upprätthålla 20
o 

C inomhus i huset. Värmeenergin från produkter 

och apparater som används på dagen bidrar till den totala uppvärmningen av huset under 

dagen. På natten förekommer ofta inga aktiviteter som förbrukar el, det är bara minimibehovet 

av el som förbrukar. Det resulterar i att värmesystemet konsumerar mer el under natten för att 

upprätthålla temperaturkravet inomhus. Termostatsystemet är ofta lite trögtänkt och 

eftersläpar. Det kan hända att temperaturen i huset ökar över 20
o 

C under korta intervaller på 

ett dygn då en del hushållsprodukter används som mest. Idealet vore naturligtvis att 

termostaten till värmesystemet svarade med en temperatursänkning omgående när 

temperaturen stiger över 20
o 

C, men det är svårt att reglera de korta intervallerna av hushållsel 

som uppstår. Under helgerna ökar användandet av hushållsel under dagtid. En orsak till det är 

att personerna som bor i huset är hemma och inte arbetar. För ett hushåll som inte har 

konverterat till bergvärme spelar det inte någon större roll för den totala elförbrukningen om 

värmen kommer från hushållsel eller från värmesystemet så länge temperaturkravet i huset 

upprätthålls. Efter konvertering till bergvärme så är det däremot optimalt om en så stor del 

som möjligt av värmen i hushållet kommer från värmesystemet, bergvärmepumpen.  

 

4.4 Maximal mängd el per dygn till värmesystemet 

 

När värmesystemet är påslaget i hushållet innehåller den nattliga elförbrukningen 

minimibehovet av el på natten samt el till värmesystemet på natten. El till värmesystemet på 

natten kan då beräknas om de två andra faktorerna är kända. För att kunna beräkna el till 

värmesystemet per dygn så måste en förenkling genomföras. Det innebär att, med den här 

metoden, så antas samma elbehov till värmesystemet på natten som under dagen i huset (se 

figur 5). Grovt beräknat så medför det: El som går till värmesystemet på natten kan 
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multipliceras med en faktor 4,8 för att resultatet ska bli el som går till värmesystemet per 

dygn. Faktorn 4,8 är kvoten mellan timmarna på ett dygn respektive timmarna på natten 

(24/5). Det innebär att, med den här metoden, så tas det ingen hänsyn till den extra 

värmeenergi som de dagliga aktiviteterna i hushållet genererar. Det resulterar i det maximala 

behovet av el per dygn till värmesystemet som kan förekomma i huset. Det är den nivå på 

värmesystemet som förekommer när personerna i hushållet inte är i bostaden och ingen övrig 

aktivitet som förbrukar el förekommer, förutom minimibehovet av el. All hushållsel på dagen 

kan ändå inte tillgodogöras i form av värmeenergi. Exempel på det är en spisfläkt som blåser 

ut en stor del av värmen från spisen, utomhusbelysning, lampor nära fönster, badrumsfläkt 

och ventilationssystem. Uppvärmning av varmvatten kan inte heller bidra till att värma upp 

huset, förutom förlusterna från varmvattenberedaren om den är placerad i huset, på grund av 

att allt varmvatten spolas ner i avloppet när det har använts. 

 

 

 
 

Figur 5: Hushållsel samt värmesystemet under ett dygn i ett småhus 

 

4.5 Minimibehovet av el på natten 

 

Kyl- och frysskåp är termostatstyrda och bidrar till den totala uppvärmningen i huset. Ett hus-

håll kan tillgodogöra sig den värmeenergin, utom på sommaren under juni, juli och augusti. I 

Energimyndighetens mätstudie över 200 småhus från 2007 var medelvärdet för elför-

brukningen för ett kyl- och frysskåp 1020 kWh per år [5]. Det motsvarar ungefär 18 kWh i 

månaden under natten.  

Information om elförbrukningen för cirkulationspumpen till värmesystemet finns på 

Energimyndighetens hemsida. Där skriver man att en gammal från 1970-talet kan förbruka 

1000 kWh per år om den går året om [7]. De har även genomfört ett test av 12 nya 

cirkulationspumpar. I testet konstateras att den mest energieffektiva av de nya pumparna 

förbrukar en sjundedel så mycket el som pumpen från 1970-talet, vilket motsvarar ungefär 

150 kWh. Den sämsta av de nya pumparna förbrukar hälften så mycket el som pumpen från 

1970-talet, vilket motsvarar ungefär 500 kWh. [8]. I det här fallet finns inga uppgifter från 

hushållen i enkätstudien om från vilket år deras cirkulationspump är, så här genomförs ett 

antagande på 500 kWh per år. Den antas inte vara i drift under juni, juli och augusti. 

Elförbrukning på natten som pumpen förbrukar blir cirka 11 kWh i månaden (se bilaga 3A). 
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El för uppvärmning av varmvatten på natten är ungefär densamma under hela året. Den är 

dock svår att separera från nattbelysning och övriga elförbrukare. Det är vanligtvis en relativt 

liten del, eftersom det antas att ingen konsumerar varmvatten under natten. I värmepannan 

sitter varmvattenberedaren. Värmepannsvattnet värms upp av el till en önskvärd konstant 

temperaturnivå. Vattnet i värmepannan används till att värma upp vattnet i varmvatten-

beredaren och till att värma upp det cirkulerande vattnet i radiatorerna. På dagen, när varm-

vatten normalt används, så sker större delen av elförbrukningen då vattnet i varmvatten-

beredaren måste värmas upp. Övriga produkter och apparater som förbrukar el på natten, 

förutom nattbelysning, är vanligtvis detsamma på sommaren som under övrig tid. Ett exempel 

på det är apparater som står i standby-läge.  

Det är även sannolikt att det behövs mer nattbelysning under de månader som inte är sommar, 

d.v.s. från första september till sista maj. I det här fallet har det antagits ökad nattbelysning på 

cirka 5 kWh per månad, vilket ungefär motsvarar en extra 35 W lampa som står på under 

timmarna under natten mellan första september till sista maj (se bilaga 3B). I Energi-

myndighetens utredning: Varför ökar el-användningen i hushållen? [5] så genomfördes 

mätningar i småhus på apparater och produkter i hushållen. Medelvärdet på elförbrukningen 

för belysning var då 1275 kWh per år och totala mängden hushållsel var 5100 kWh per år. 

Det innebär att extra nattbelysningen står för 3,5 % av elförbrukningen för belysning per år 

och 1 % av totala mängden hushållsel per år. Om den totala elförbrukningen i ett hushåll antas 

vara 30 000 kWh per år så står extra nattbelysningen för 0,15 %. Det visar att elförbrukningen 

för den extra nattbelysningen som har antagits har väldigt liten påverkan på resultaten av 

beräkningarna. 
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5 STUDIE AV ELFÖRBRUKNING PÅ HUSHÅLL B769 
 

 

Beskrivning  
 

Här utförs en noggrann genomgång av beräkningarna och resultaten under de år som studeras. 

Åren som studeras är före installation av bergvärme, år 2002 och 2003 samt åren efter 

installation, år 2005 och 2006. En sammanfattning genomförs och resultaten jämförs. 

 

Fakta om fastigheten 

 

Kundnummer: B769 

Bergvärmeinstallation år: 2004 

Uppvärmningssystem innan: El (vattenburet system) 

Varmvattenberedning innan: El 

Fatighetens byggår: 1938 

Fastighetens bostadsyta: 200 m
2
 

Antal personer i hushållet: 2 

 

 

5.1 År 2002 – Två år innan hushållet installerat bergvärme 

 

5.1.1 Hur resultaten har beräknats 

 

Elförbrukningen på natten 

 

För hushåll B769 redovisas resultaten av beräkningarna månadsvis i tabellform under år 2002 

samt normalår (se figur 6). De två första kolumnerna är beräknade från värden i databasen för 

hushållet, vilket innebär att de är verkliga och korrekta. Den första visar den totala 

elförbrukningen per månad och den andra visar elförbrukningen på natten mellan klockan 00 

till 05 per månad. Om den andra kolumnen studeras kan det konstateras att elförbrukningen 

under timmarna på natten i juli och augusti är ungefär lika stora. Det går att se att 

dygnsmedeltemperaturen är 19 och 20 grader. Då är värmesystemet med stor sannolikhet 

avstängt och elförbrukningen under timmarna på natten är beräknad till 136 och 137 kWh. 

Det går att se att elförbrukningen på natten ökar ju lägre utomhustemperaturen blir. Varför är 

inte elförbrukningen på natten i juni, 215 kWh ungefär samma som i juli, 136 kWh och 

augusti, 137 kWh? Det kan bero på två saker: Mer hushållsel på natten i juni eller så är 

värmesystemet påslaget en bit in i juni. Dygnsmedeltemperaturen i juni är två grader lägre än 

i juli. För att det ska vara möjligt att avgöra när värmesystemet blir påslaget och avslaget 

måste diagram och temperatur studeras noggrant och grundligt 

 

 

Värmesystemet 

 

När diagram och mätvärden i databasen studeras så verkar det mest sannolikt att värme-

systemet blir påslaget 13 september och helt avstängt 9 juni (se kap 4.2 Varför och hur 

studeras elförbrukningen på natten?). Genom att studera elförbrukningskurvor så är det 
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möjligt att konstatera att el-aktiviteten under juli är i form av en rät linje. En förklaring kan 

vara att personerna i hushållet inte befinner sig i huset, utan är på semester eller liknande. 

 

 

Minsta elbehov på natten 

 

Under juli är elbehovet på natten 136 kWh och i augusti 137 kWh (se figur 6). Ett medelvärde 

blir ungefär 137 kWh, som antas gälla för övriga månader när det inte är sommar. Till det 

värdet adderas den uppskattade elförbrukningen för cirkulationspumpen till värmesystemet 

samt antagen extra nattbelysning (se kap 4.5 Minimibehovet av el på natten). 

Cirkulationspumpen antas förbruka 11 kWh under natten per månad. Extra nattbelysning 

antas förbruka 5 kWh under natten per månad, från första september till sista maj. Det medför 

att minsta elbehovet på natten blir för juni ungefär 140 kWh när cirkulationspumpen har 

antagits varit påslagen under nio dygn. För september blir det ungefär 150 kWh när 

cirkulationspumpen har antagits varit påslagen under 17 dygn och 5 kWh extra nattbelysning 

har adderats. Om 11 kWh divideras med antalet nätter i september, d.v.s. 30 stycken, så 

resulterar det i ungefär 0,35 kWh per natt. För 17 nätter så blir elförbrukningen under natten 

för pumpen ungefär 6 kWh i september. Under övriga månader, när värmesystemet är 

påslaget hela månaden och extra nattbelysning har medräknats, blir det ungefär 155 kWh.  

 

 

Övriga resultat 

 

Om elförbrukningen för timmarna på natten, med värden från databasen, subtraheras med 

minsta elbehov på natten blir resultatet el till värmesystemet under natten. Multiplicering med 

faktorn 4,8 ger maximal mängd el till värmesystemet per dygn som kan förekomma i huset. 

När totala elförbrukningen, med värden från databasen, subtraheras med el till värmesystemet 

så blir resultatet hur mycket hushållsel samt varmvatten som används i huset per månad. 

Beräkningar av graddagar har genomförts enligt SMHI rekommendationer (se bilaga 2).  

 

2002 
 
 

Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 
varmv. 

 
T 

Graddagar 
  2002   Normal 

Korr- 
faktor 

 
          Normalår 
 Tot värme    Totalt 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (C)       (kWh) (kWh) 

jan 4215 831 153 678 3178 1037 -1 548 600 0,91 3479 4516 

feb 3753 757 153 604 2862 890 1 435 552 0,79 3629 4520 

mar 3856 840 153 686 3075 781 2 458 515 0,89 3459 4240 

apri 2592 620 153 467 1902 690 7 306 368 0,83 2285 2975 

maj 1616 442 153 302 971 645 12 62 133 0,47 2084 2729 

jun 901 215 140 40 91 810 17 0 11 0 91 901 

jul 653 136 136 0 0 653 19 0 1 0 0 653 

aug 765 137 137 0 0 765 20 0 7 0 0 765 

sep 1451 305 148 153 683 767 13 122 127 0,96 712 1479 

okt 3321 659 153 506 2394 928 4 414 309 1,34 1787 2714 

nov 4065 785 153 632 3029 1036 1 488 439 1,11 2724 3761 

dec 5098 1024 153 871 4123 975 -4 652 558 1,17 3526 4501 

             

Totalt 32285 6750 1788 4938 22309 9977  3486 3620 0,96 23166 33143 

Figur 6: Resultat för hushåll B769 år 2002 samt normalår 
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5.1.2 Elförbrukning i hushållet  

 

Det uppskattade minimibehovet av el per månad dividerat med antalet dagar i månaden ger ett 

medelvärde per dygn, som ligger till grund för diagrammet nedanför (se figur 7). I 

diagrammet går det att se att hushållsel samt el till varmvatten är på en mycket låg nivå och 

även på minus vid ett antal tillfällen, vilket är orimligt. När personerna i hushållet inte är i 

bostaden så förekommer ingen aktivitet i huset och då ska hushållsel samt el till varmvatten 

vara på en miniminivå och förbruka ungefär lika mycket el, oavsett tidpunkt på året. 

Miniminivå för hushållsel samt el till varmvatten kan studeras i juli då kurvan har formen av 

en rät linje. En stor del av hushållselen och el till varmvatten bör inte vara beroende av 

utomhustemperaturen så elförbrukningskurvan bör vara relativt jämnt fördelad över 

månaderna under ett år, med en något större förbrukning under de kallare och mörkare 

perioderna på året. Ett exempel på hushållsel som påverkas av utomhustemperaturen är el för 

cirkulationspumpen till värmesystemet. Det är även vanligt att hushåll använder mer 

belysning under den mörkare delen på året. 

 

Kommentarer om diagrammet 

 

Under vissa dygn, när det uppskattade minimibehovet av el på natten är mindre än i 

verkligheten, så blir beräkningarna av el till värme, innan normalårskorrigering, större än i 

verkligheten. Det resulterar i att hushållsel samt el till varmvatten hamnar på en för låg nivå 

och ibland även på minus i förhållande till miniminivån som kan studeras i juli. Det måste 

justeras så att miniminivån av hushållsel samt el till varmvatten, under hela året, är densamma 

som i juli när ingen aktivitet förekommer i hushållet. Justeringen måste genomföras så att el 

till värme, innan normalårskorrigering, minskar lika mycket som hushållsel och el till 

varmvatten ökar. Det beror på att den totala elförbrukningen, innan normalårskorrigering, är 

densamma och är ett korrekt och verkligt värde beräknat från databasen. 

Avsevärt mycket svårare är det att avgöra när det uppskattade minimibehovet av el på natten 

är större än i verkligheten. Om det uppskattade minimibehovet av el på natten är större än i 

verkligheten så resulterar det, med den här metoden, i något mindre elförbrukning till värme 

än i verkligheten och något mer hushållsel samt el till varmvatten än i verkligheten. 
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Figur 7: Elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2002 

 

 

Justering av miniminivå för hushållsel och el till varmvatten per dygn i huset (se figur 8). 

Förbrukningsvärden från juni används, när det inte är någon aktivitet i huset, vilket motsvarar 

ungefär 18 kWh per dygn. Cirkulationspump till värmesystemet förbrukar cirka 2 kWh per 

dygn (se bilaga 3). Miniminivå blir då cirka 20 kWh per dygn, när värmesystemet är påslaget. 

 

 
Figur 8: Justerad elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2002 
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5.2 År 2003 – Ett år innan hushållet installerat bergvärme 

 

5.2.1 Beräkning av resultat 

 

Elförbrukningen på natten 

 

Resultaten av beräkningarna för hushåll B769 redovisas månadsvis i tabellform under år 2003 

samt normalår på ett likadant sätt som för år 2002. Det går att konstatera att elförbrukningen i 

juli på natten år 2003 är 169 kWh (se figur 9). Det är högre jämfört med år 2002 som var 136 

kWh för juli, då det var väldigt lite aktivitet i hushållet den månaden. Det är en ökning på 32 

kWh, som beror på mer apparater som förbrukar el på natten i huset. Studier av diagram ger 

besked om det var aktivitet i hushållet i juli, eller om de var på semester eller liknande. Det 

går att konstatera att det är högre elförbrukning på natten under juni med 326 kWh och 

augusti med 258 kWh än det är i juli med 169 kWh. Det kan bero på två saker: Mer hushållsel 

på natten i juni och augusti eller så blir värmesystemet avstängt en bit in i juni och startas 

under senare delen av augusti.  

 

 

Värmesystemet 

 

När diagram och mätvärden i databasen studeras så verkar det mest sannolikt att värme-

systemet blev driftsatt 27 augusti och avstängt 6 juni (se kap 4.2 Varför och hur studeras 

elförbrukningen på natten?). Det går även att se att det förekommer aktiviteter i huset under 

juni, juli och augusti som konsumerar el. Det är bara några dagar i mitten av juli som det inte 

förekommer aktivitet i huset. 

 

 

Minsta elbehov på natten 

 

På ett likadant sätt som genomfördes under år 2002 kan nu minsta elbehovet på natten 

bestämmas för alla månader på året. I det här fallet så får juli med 169 kWh antas gälla för 

övriga månader. Det är ett exakt värde som har beräknats ifrån databasen. Till det värdet 

adderas 11 kWh för cirkulationspumpen till värmesystemet samt 5 kWh för extra 

nattbelysningen. Det resulterar i ungefär 170 kWh för juni samt augusti och för övriga 

månader ungefär 185 kWh per månad. 

 

 

Övriga resultat 

 

Övriga resultat under år 2003, som baseras på minsta elbehov på natten, har beräknats på ett 

likadant sätt som beskrivits i detalj för år 2002. 
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2003 
 
 

Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 
varmv. 

 
T 

Graddagar 
  2003  Normal 

Korr- 
faktor 

 
          Normalår 
 Tot värme    Totalt 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (C)       (kWh) (kWh) 

jan 5678 1137 185 951 4553 1125 -4 649 600 1,08 4207 5332 

feb 5030 1030 185 845 4045 985 -4 592 552 1,07 3773 4758 

mar 4161 890 185 705 3269 893 3 443 515 0,86 3799 4695 

apri 3577 785 185 600 2714 863 4 381 368 1,03 2623 3485 

maj 1963 471 185 286 1223 740 11 72 133 0,54 2260 3026 

jun 1309 326 171 35 126 1183 16 0 11 0,00 0 1174 

jul 754 169 169 0 0 754 20 0 1 0,00 0 754 

aug 1165 258 170 35 164 1000 17 7 7 0,96 0 968 

sep 1699 357 185 171 817 882 13 69 127 0,54 1512 2396 

okt 3439 701 185 516 2436 1003 5 385 309 1,25 1955 2956 

nov 3544 685 185 500 2396 1148 4 381 439 0,87 2758 3906 

dec 3887 768 185 583 2760 1127 1 496 558 0,89 3107 4235 

             

Totalt 36205 7577 2178 5226 24503 11702  3474 3620 0,960 25530 37238 

 

Figur 9: Resultat för hushåll B769 år 2003 samt normalår 

 

5.2.2 Elförbrukning i hushållet 

 

På ett liknande sätt som för år 2002, så går det att se att hushållsel samt el till varmvatten är på 

en mycket låg nivå och även på minus vid ett antal tillfällen, vilket är orimligt (se figur 10). 

När personerna i hushållet inte är i bostaden så förekommer ingen aktivitet i huset och då ska 

hushållsel samt el till varmvatten vara på en miniminivå och förbruka ungefär lika mycket el, 

oavsett tidpunkt på året. I det här fallet förekommer aktivitet i huset under större delen av juni 

och det är endast under fyra dagar som det inte verkar förekomma någon aktivitet i huset. Det 

är troligtvis där som miniminivån för hushållsel samt el till varmvatten i huset kan 

konstateras. I diagrammet går det att se att kurvorna under vissa dygn inte är på rätt nivå. Det 

beror på samma orsaker som har beskrivits i detalj för år 2002. Det måste justeras så att 

miniminivån av hushållsel och el till varmvatten, under hela året, är densamma som i juli när 

ingen aktivitet förekommer i huset. I diagrammet går det även att se att el till värme blir 

negativt under ett antal dygn vilket självklart inte är möjligt i verkligheten. Det kan bero på en 

felbedömning när värmesystemet blir påslaget, men i det här fallet är det mest troliga att det 

ändå sker 27 augusti, då dygnsmedeltemperaturen är ungefär 11
o
 C. 

 

Hur metoden påverkar resultatet när värmesystemet är på mycket låg nivå 

 

 Om det uppskattade minimibehovet av el på natten, som är ett medelvärde, är större än 

totala elförbrukningen på natten som är ett verkligt och korrekt värde så resulterar det i 

att el till värme blir negativ i diagrammet. Det medför då även att hushållsel samt 

varmvatten blir större än i verkligheten med den här metoden. Det måste justeras så att 

inte el till värme blir negativ i diagrammet. 
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Figur 10: Elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2003 

 

 

Justering av miniminivå för hushållsel och el till varmvatten per dygn i huset (se figur 11). 

Förbrukningsvärden från juni används, när det inte är någon aktivitet i huset. Den är på 

ungefär samma nivå som året innan, vilket innebär 18 kWh per dygn. Cirkulationspumpen till 

värmesystemet antas förbruka cirka 2 kWh per dygn. Miniminivå blir då cirka 20 kWh per 

dygn, när värmesystemet är påslaget. 

 

Figur 11: Justerad elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2003 
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5.3 År 2005 – Ett år efter hushållet installerat bergvärme 

 

5.3.1 Beräkning av resultat 

 

Elförbrukningen på natten 

 

Det går att se att elförbrukningen under natten har sjunkit relativt mycket jämfört med år 2002 

och 2003 (se figur 12). En anledning till det är att uppvärmning av varmvatten sker med hjälp 

av bergvärme, vilket är mer effektivt än att använda el. En annan orsak kan vara att hushållet 

sparar mer el och använder lågenergilampor, effektivare kyl och frys samt stänger av sina 

apparater på natten. Elförbrukningen i juni under timmarna på natten är 97 kWh och skulle 

kunna vara minsta elbehovet plus några extra lampor. Då är minsta elbehov i juni ett 

medelvärde från juli och augusti på ungefär 57 kWh plus 4 lampor som förbrukar 10 kWh 

vardera per månad under natten. Det innebär fyra lampor på 65 W vardera (se bilaga 3C). 

Förutom extra lampor eller någon annan produkt i huset som drar el på natten så kan det även 

vara värmesystemet som är påslaget in i juni. Även elförbrukningen under timmarna på natten 

under maj med 144 kWh och september med 104 kWh skulle kunna bestå av enbart hushållsel 

samt uppvärmning av varmvatten men det är mindre sannolikt. 

 

 

Värmesystemet 

 

När diagram och mätvärden i databasen studeras så verkar det mest sannolikt att värme-

systemet blev driftsatt 16 september och avstängt 27 maj (se kap 5.2 Varför och hur studeras 

elförbrukningen på natten?). Det går även att konstatera att el-aktiviteten under stora delar av 

juli är i form av en relativt jämn linje, vilket betyder väldigt lite aktivitet i huset. Den nattliga 

elförbrukningen är då 52 kWh. Under augusti är det åter aktivitet i huset vilket kan studeras 

när kurvan varierar med ett hackigt utseende och elförbrukningen på natten är då 59 kWh. I 

juni är totala elförbrukningen 569 kWh och elförbrukningen på natten 97 kWh på natten. 

Anledningen till att elförbrukningen på natten är större i juni än augusti är att någon mer 

produkt i huset förbrukar el under natten, till exempel lampor.  

 

 

Minsta elbehov på natten 

 

Under juni är elförbrukningen på natten 97 kW och består av minsta elbehov plus lite extra 

lampor eller annan utrustning i hushållet som förbrukar el på natten. I juli och augusti är 

elförbrukningen på natten 52 respektive 59 kWh. Ett medelvärde på minsta elbehovet för de 

tre månaderna blir ungefär 69 kWh som får antas gälla för övriga månader. Till det värdet 

adderas 11 kWh för cirkulationspumpen till värmesystemet samt 5 kWh för extra 

nattbelysningen. Det innebär att minsta elbehov på natten i september blir ungefär 80 kWh. 

Under övriga månader, när värmesystemet är påslaget under hela månaden och där extra 

nattbelysning är medräknad, så resulterar det i ungefär 86 kWh under natten per månad. 

 

 

Övriga resultat 

 

Övriga resultat under år 2005, som baseras på minsta elbehov på natten, har beräknats på ett 

likadant sätt som beskrivits i detalj för år 2002. 
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2005 
 
 

Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 
varmv. 

 
T 

Graddagar 
  2005   Normal 

Korr- 
faktor 

 
          Normalår 
 Tot värme    Totalt 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (C)       (kWh) (kWh) 

jan 1788 314 86 228 1088 701 1 501 600 0,83 1303 2004 

feb 1918 345 86 259 1207 711 -2 535 552 0,97 1245 1956 

mar 2043 437 86 351 1568 475 -3 607 515 1,18 1331 1806 

apri 1063 203 86 117 540 523 6 320 368 0,87 622 1144 

maj 766 144 85 55 258 509 11 126 133 0,94 273 782 

jun 569 97 97 0 0 569 15 0 11 0 0 569 

jul 299 52 52 0 0 299 19 0 1 0 0 299 

aug 415 59 59 0 0 415 16 0 7 0 0 415 

sep 693 104 80 18 96 597 13 70 127 0,55 174 772 

okt 988 170 86 83 398 590 9 262 309 0,85 469 1059 

nov 1336 213 86 127 610 726 4 379 439 0,86 707 1433 

dec 1637 291 86 205 974 663 0 533 558 0,96 1019 1682 

             

Totalt 13516 2429 976 1442 6738 6777  3332 3620 0,92 7321 14098 

 

Figur 12: Resultat för hushåll B769 år 2005 samt normalår 

 

5.3.2 Elförbrukning i hushållet 

 

Hushållsel samt el till varmvatten är på en mycket låg nivå och även på minus vid ett antal 

tillfällen. El till värme blir även negativ under några dygn (se figur 13). Det beror på samma 

orsaker som har beskrivits i detalj för år 2002 samt 2003 och måste justeras. I det här fallet är 

det väldigt lite aktivitet i huset i juni, så den månaden är ett bra värde på miniminivå för 

hushållsel och el till varmvatten i huset. 

 

 
Figur 13: Elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2005 
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Justering av miniminivå för hushållsel och el till varmvatten per dygn i huset (se figur 14). 

Förbrukningsvärden från juni används, när det inte är någon aktivitet i huset. Det motsvarar 

ungefär 8 kWh per dygn. Cirkulationspumpen till värmesystemet antas förbruka cirka 2 kWh 

per dygn. Miniminivå blir då cirka 10 kWh per dygn, när värmesystemet är påslaget. 

 

 
Figur 14: Justerad elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2005 
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5.4 År 2006 – Två år efter hushållet installerat bergvärme 

 

5.4.1 Beräkning av resultat 

 

Elförbrukningen på natten 

 

Under år 2006 så är elförbrukningen under natten på ungefär samma nivå som under år 2005 

(se figur 15). Elförbrukningen under timmarna på natten är i juni 90 kWh, i juli 49 kWh och i 

augusti 47 kWh. Den större elförbrukningen i juli skulle kunna bero på extra lampor eller 

någon annan produkt som förbrukar el på natten. En annan orsak kan vara att värmesystemet 

är påslaget några dagar in i juni. Även elförbrukningen under timmarna på natten under maj 

med 187 kWh och september med 94 kWh skulle kunna bestå av enbart hushållsel samt 

uppvärmning av varmvatten men det är mindre sannolikt. För att avgöra när värmesystemet 

blir påslaget samt avslaget måste diagram och utomhustemperaturen studeras noggrant. 

 

 

Värmesystemet 

 

När diagram och mätvärden i databasen studeras så verkar det mest sannolikt att värme-

systemet blev driftsatt 30 september och avstängt 3 juni. (se kap 5.2 Varför och hur studeras 

elförbrukningen på natten?). I juli är det aktivitet i hushållet bara under en vecka under mitten 

månaden. Resterande del av juli är i form av en relativt jämn linje och en förklaring kan vara 

att personerna i hushållet inte är hemma utan är på semester eller liknande. Den totala 

elförbrukningen är 220 kWh i juli. Under augusti och september är det åter aktivitet i huset. 

Den totala elförbrukningen är i augusti 350 kWh och i september 575 kWh och består således 

av hushållsel samt el till varmvatten, eftersom värmesystemet troligtvis blir påslaget den 30 

september. Skillnaden mellan augusti och september kan bero på att i september behövs det 

mer belysning samt att det även är sannolikt att personerna i hushållet tillbringar mer tid 

inomhus. Det verkar heller inte vara någon aktivitet i huset under några dagar i augusti. 

 

 

Minsta elbehov på natten 

 

I juli, augusti och september är elförbrukningen på natten 49, 47 samt 94 kWh. Ett 

medelvärde på minsta elbehovet för de tre månaderna blir då ungefär 63 kWh som får antas 

gälla för övriga månader. Till det värdet adderas 11 kWh för cirkulationspumpen till 

värmesystemet samt 5 kWh för extra nattbelysningen. När värmesystemet blir avstängt efter 

tre dagar i juni, så innebär det ett minsta elbehov på natten i juni på ungefär 64 kWh. För 

övriga månader när värmesystemet går hela månaden samt extra nattbelysning är medräknad, 

så blir resultatet ungefär 80 kWh i minsta elbehov under natten per månad. 

 

 

Övriga resultat 

 

Övriga resultat under år 2006, som baseras på minsta elbehov på natten, har beräknats på ett 

likadant sätt som beskrivits i detalj för år 2002. 
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2006 
 
 

Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 
varmv. 

 
T 

Graddagar 
  2006   Normal 

Korr- 
faktor 

 
          Normalår 
 Tot värme    Totalt 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (C)       (kWh) (kWh) 

jan 2087 383 80 303 1438 648 -3 614 600 1,02 1406 2054 

feb 1867 328 80 248 1176 691 -3 564 552 1,02 1151 1843 

mar 1948 390 80 310 1433 515 -4 642 515 1,25 1149 1664 

apri 1205 238 80 158 746 458 5 353 368 0,96 778 1236 

maj 809 187 80 107 473 336 11 116 133 0,87 544 880 

jun 361 90 64 8 25 337 16 0 11 0 0 337 

jul 220 49 49 0 0 220 20 0 1 0 0 220 

aug 350 47 47 0 0 351 19 0 7 0 0 351 

sep 575 94 94 0 1 573 15 22 127 0,18 8 581 

okt 963 174 80 94 449 514 10 224 309 0,73 619 1133 

nov 1354 237 80 157 755 598 5 366 439 0,83 906 1504 

dec 1211 215 80 135 638 574 5 380 558 0,68 937 1511 

             

Totalt 12949 2432 894 1522 7135 5816  3281 3620 0,91 7872 13688 

 

Figur 15: Resultat för hushåll B769 år 2006 samt normalår 

 

5.4.2 Elförbrukning i hushållet 

 

Miniminivån på hushållsel samt el till varmvatten måste justeras eftersom den är på en 

mycket låg nivå och även på minus vid ett antal tillfällen (se figur 16). Justeringen genomförs 

på samma sätt som beskrivits i detalj för år 2002. Under en stor del av juni så förekommer 

ingen aktivitet som förbrukar el i huset, förutom under några dygn, så den månaden är ett bra 

värde för att konstatera miniminivån av hushållsel och el till varmvatten i huset.  

 

 
Figur 16: Elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2006 
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Justering av miniminivå för hushållsel samt el till varmvatten per dygn i huset (se figur 17). 

Förbrukningsvärden från juni används, när det inte är någon aktivitet i huset. Den är något 

mindre än året innan, vilket innebär ungefär 7 kWh per dygn. Cirkulationspumpen till 

värmesystemet antas förbruka cirka 2 kWh per dygn. Miniminivå blir då cirka 9 kWh per 

dygn, när värmesystemet är påslaget 

 

 
Figur 17: Justerad elförbrukning per dygn för B769 under normalår med data från år 2006 
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5.5 Sammanfattning och jämförelse av resultat för hushåll B769 

 

5.5.1 Faktorer som påverkar elförbrukningen 

 

 Huset är ett friliggande villa på 2,5 plan som har en bostadsyta på 200 m
2
 med ett 

biutrymme på 10 m
2
. Byggår var 1938. Hushållet består av två vuxna personer som 

vistas i bostaden hela dagarna. 

 

 År 1980 genomfördes en tilläggsisolering av väggarna och det infördes även ett 

reglersystem för styrning av inomhustemperaturen. Huset har ett mekaniskt 

frånluftssystem. Angiven medeltemperatur inomhus under vintertid är 21
o
 C.  

 

 Tvättmaskin och torktumlare är från år 1985, diskmaskin är från 1998, år 2003 

inköptes en mikrovågsugn. Under år 2006 inköptes ett nytt kyl- och frysskåp i 

storleken 170 cm vardera. Hushållet har en frysbox från år 1980, men ingen uppgift 

finns om storleken. 

 

 Tvättmaskin används två till sex gånger i veckan, torktumlaren används sällan, 

diskmaskinen används en gång per dag, elspis/ugn används två till sex gånger i 

veckan, mikrovågsugnen används mer än en gång per dag, dator används två till sex 

timmar per dygn, tv samt video används två till sex timmar per dag. 

 

 Fastighetens ytterväggar består av trä och ytterväggens stomme består av träreglar 

med isolering. Uppgiven tjocklek på väggarna är 18 cm. Grunden består av 

betongplatta på mark. 

 

 Bergvärmepumpen används för att värma huset samt beredning av varmvatten. 

 

5.5.2 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet av beräkningarna för hushåll B769 före och efter bergvärme kan sammanfattas och 

jämföras årsvis (se figur 18). Den totala elförbrukningen under året och elförbrukningen på 

natten har beräknats ifrån databasen och dessa förbrukningsvärden är verkliga och korrekta. 

Övriga beräknade värden i tabellen bygger på medelvärden och en del antaganden. 

 

 

År 2002 - Två år innan hushållet installerat bergvärme 

 

Total hushållsel samt el för varmvatten var under året cirka 10000 kWh (se figur 18). Antalet 

graddagar ger en korrektionsfaktor på 0,96 vilket betyder att året var något varmare än 

normalt. Total el till värmesystemet under normalår motsvarar ungefär 23200 kWh och det 

medförde att total elförbrukning under normalår var cirka 33200 kWh. Husets miniminivå för 

hushållsel och el till varmvatten har tidigare konstaterats vara ungefär 18 kWh per dygn år 

2002. Det är den förbrukningsnivå som huset hade när ingen övrig aktivitet som konsumerar 

el förekommer. I det här fallet används värden från juni, när det inte var någon aktivitet i 

huset. När 18 kWh multipliceras med 365 dagar så innebär det ungefär 6600 kWh för hela 
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året. Till det adderas elförbrukningen för cirkulationspumpen till värmesystemet. När 

värmesystemet var påslaget cirka 9 månader, så antas el för pumpen motsvara ungefär 500 

kWh. Total miniminivå för huset blir då cirka 7100 kWh. 

Om den totala förbrukningen för hushållsel och el till varmvatten, som var cirka 10000 kWh, 

minskas med 7100 kWh så resulterar det i ungefär 2900 kWh. Det är den övriga elförbrukning 

som beror på aktiviteter i huset under året. Familjemedlemmarna i hushållet duschar, badar 

eller använder varmvatten. De använder hushållsel för belysning, matlagning, diskmaskin, 

tvätt och tork, tv, stereo, video, dator, m.m. 

När svaren i enkätstudien studeras är det sannolikt att en stor del av husets miniminivå är kyl- 

och frysskåp, frysbox samt uppvärmning av varmvatten. En mindre del är troligtvis apparater 

i standby-läge, belysning och övriga okända elförbrukare i huset. Hushållet har Två kyl- och 

frysskåp samt frysbox av äldre modell. Det finns ingen uppgift om storleken på frysboxen. 

Enligt Energimyndighetens hemsida om vitvaror är elförbrukningen för en kyl/frys av äldre 

modell, med energiklass C, cirka 550 kWh per år. Det kan jämföras med en ny kyl/frys med 

energiklass A+ som drar 190 kWh per år [9].  

Uppvärmning av varmvatten är den el som förbrukas för att hålla varmvattenberedaren på en 

konstant temperaturnivå, när inget varmvatten förbrukas. Den elförbrukningen är möjlig att 

ungefär beräkna och kan jämföras med en liknande uppskattning när hushållet har installerat 

bergvärme. Att beräkna den totala elförbrukningen i hushållet för uppvärmning av varmvatten 

är komplicerat. Det är svårt att veta hur mycket varmvatten som medlemmar i hushållet 

konsumerar när de duschar, badar m.m. Förutsättningarna för denna studie är att analysera 

elförbrukningen i hushåll, före och efter installation av bergvärme. Hushållets totala 

konsumtion av varmvatten behöver inte analyseras och beräknas för att verifiera metoden, 

men det är ändå intressant att ungefär veta hur stor konsumtionen av varmvatten är i ett 

småhus. Enligt Energimyndighetens hemsida om vatten och varmvattenberedare i småhus så 

är elförbrukningen för varmvatten, i en familj med 4 personer, i genomsnitt cirka 5000 kWh 

per år, men att det varierar kraftigt. I vissa hushåll är elförbrukningen bara 800 kWh per 

person och år [10]. Hushållet består i det här fallet av två personer.  

 

 

År 2003 – Ett år innan hushållet installerat bergvärme 

 

Total hushållsel samt el för varmvatten var ungefär 11700 kWh (se figur 18). Antalet 

graddagar ger en korrektionsfaktor på 0,96 vilket betyder att året var något varmare än 

normalt. Total el till värmesystemet under normalår motsvarade ungefär 25500 kWh. Det 

resulterade i en normalårskorrigerad total elförbrukning som var cirka 37200 kWh. Husets 

miniminivå för hushållsel och el till varmvatten är samma som året innan, vilket innebär 

ungefär 7100 kWh. Enligt enkätstudien, så har hushållet samma vitvaror som året innan och 

de förbrukar ungefär lika mycket el som tidigare.  

Förbrukning av total hushållsel samt el för varmvatten var cirka 1700 kWh mer än året innan. 

I enkätstudien finns ingen uppgift som klargör varför det har skett en ökning. Det sker ett 

inköp av en mikrovågsugn under år 2003. I en artikel från Konsumentverkat som heter: 

Mikrovågsugn - elsnål maskin som kan mer så konstateras att värma mat i mikrovågsugn är en 

energibesparing jämfört med att värma i vanlig ugn [11]. Det innebär att användandet av 

mikrovågsugnen inte resulterar i en ökning av den totala hushållselförbrukningen, den borde 

istället minska något. Ökningen kan bero på mer aktiviteter som konsumerar el eller att 

hushållet har köpt någon mer produkt som förbrukar el under dagtid, som inte angivits i 

enkätstudien. Minsta elbehovet på natten är något högre än året innan, vilket kan bero på mer 

nattbelysning eller något annat som förbrukar el på natten. Total el till värmesystemet under 

normalår blev något mer än året innan, trots att året var ungefär lika varmt som under 2002. 
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År 2005 - Ett år efter hushållet installerat bergvärme 

 

Efter att bergvärme installerats i huset år 2005 så sjunker den totala elförbrukningen jämfört 

med åren innan. Det går att se att total hushållsel samt el för varmvatten har minskat till 

ungefär 6800 kWh (se figur 18). Total el till värmesystemet under normalår har även den 

minskat till cirka 7300 kWh. Det har resulterat i att den totala elförbrukningen under normalår 

minskat till ungefär 14100 kWh. Orsaken till att den till att den totala elförbrukningen minskat 

beror på att uppvärmning av vatten i huset numera sker med hjälp av bergvärme, vilket är mer 

effektivt än med el. Miniminivå för hushållsel samt el till varmvatten i huset var ungefär 8 

kWh per dygn på sommaren, vilket betyder cirka 2900 kWh per år när det inte var någon 

övrig aktivitet i huset. El för cirkulationspumpen när värmesystemet var påslaget antas som 

tidigare vara ungefär 500 kWh. Det resulterar i en total miniminivå för huset som var cirka 

3400 kWh. När svaren i enkätstudien studeras är det sannolikt att husets vitvaror är samma 

som under tidigare år. Även övriga apparater är troligtvis samma som tidigare år. 

 

 

År 2006 - Två år efter hushållet installerat bergvärme 

 

Förbrukning av hushållsel och el till varmvatten var 5800 kWh (se figur 18), vilket var mindre 

är än under året innan. El till värmesystemet under normalår var ungefär 7900 kWh och det är 

något högre än året innan. Den totala elförbrukningen under normalår blev ungefär 13700 

kWh och det är något mindre än för år 2005.  Husets miniminivå för hushållsel samt el till 

varmvatten på sommaren var ungefär 7 kWh per dygn. Det betyder cirka 2500 kWh per år, 

vilket var något mindre än året innan. När el för cirkulationspumpen adderas så är det totala 

minibehovet i huset ungefär 3000 kWh per år. Att det är 400 kWh mindre än året innan beror 

sannolikt på att det, enligt svar i enkätstudien, införskaffades två nya kyl- och frysskåp under 

år 2006. Enligt Energimyndigheten så drar en ny kyl- och en ny frys, med energiklass A+, 

380 kWh per år [9].  I övrigt så är alla produkter och apparater densamma som under år 2005. 

Andra orsaker till att hushållsel samt el för varmvatten minskat jämfört med året innan kan 

bero på att personerna i hushållet har blivit mer sparsamma med elförbrukningen.    

 

 
 
 

Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 

varmvatt 
Korr- 
faktor 

Total 
värme 

normalår Totalt 
Huset  

mininivå 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)   (kWh) (kWh) (kWh) 

2002 32285 6750 1800 4900 22300 10000 0,96 23200 33200 7100 

           

2003 36205 7577 2200 5200 24500 11700 0,96 25500 37200 7100 

           

2005 13516 2429 1000 1400 6700 6800 0,92 7300 14100 3400 

           

2006 12949 2432 900 1500 7100 5800 0,91 7900 13700 3000 

           

 

Figur 18: Resultat per år för hushåll B769 före och efter bergvärme 
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5.5.3 Jämförelse av resultat 

 

Det är nu möjligt att genomföra en grovt uppskattad jämförelse där elförbrukningen i 

hushållet studeras före och efter installation av bergvärme (se figur 19). Medelvärden får ligga 

till grund för beräkningarna. Den totala elförbrukningen har i genomsnitt minskat med cirka 

60 %. Total hushållsel och uppvärmning av varmvatten har i genomsnitt minskat med ungefär 

40 %. El till värmesystemet har i genomsnitt minskat med cirka 70 %.  

Husets totala miniminivå av el har i genomsnitt minskat med cirka 55 %. Den består av 

hushållsel samt el för uppvärmning av varmvatten. Med hjälp av svaren i enkätstudien och 

uppgifter från Energimyndigheten, så är det möjligt att uppskatta förbrukning av hushållsel 

som ingår i mininivån för huset under år 2002. Det gör det möjligt att uppskatta hur mycket el 

som ungefär förbrukas för att hålla vattnet i värmepannan på en konstant temperaturnivå, före 

och efter bergvärmeinstallation. Eftersom el till värmesystemet i genomsnitt har minskat med 

70 %, så förutsätts samma minskning även gälla el som förbrukas för att hålla värmepannan 

på en konstant temperaturnivå, efter installationen. Därefter går det att ungefär bestämma hur 

mycket hushållsel som ingår och förbrukas i husets miniminivå av el under de fyra åren som 

studeras (se bilaga 3D). Hushållsel är, enligt enkätstudien, ungefär densamma fram till år 

2006. Det går då att konstatera att hushållsel som ingår i minibehovet, i genomsnitt minskat 

med omkring 30 %. En stor orsak till att hushållsel minskat efter att bergvärme installerats 

beror på inköp av nya kyl- och frys under år 2006. Elförbrukning som beror på aktiviteter i 

huset har i genomsnitt minskat med cirka 15 %. 

 

Värmefaktor är ett mått på hur effektiv en bergvärmepump är. Värmefaktor anger hur mycket 

värmeenergi pumpen avger i förhållande till den elenergi som den förbrukar. I 

Energimyndighetens test av sex vanliga bergvärmepumpar i februari år 2006 var 

årsvärmefaktor omkring tre. Hushåll med olika energibehov har studerats, från 25 000 till 55 

000 kWh per år. Det konstateras även att faktorn minskar ju högre energibehov hushållet har 

eftersom eltillsatsen för pumpen ökar [2]. Att analysera hur mycket elenergi som pumpen 

förbrukar i hushållet under ett år med den metod som används i den här studien är alltför 

osäkert. Det innebär att värmefaktorn för bergvärmepumpen inte går att beräkna på tillförlitigt 

sätt med den här metoden.  
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HUSHÅLL B769   2002 2003  2005 2006  Minskat 

    
(kWh) 

 
(kWh) 

  
(kWh) 

 
(kWh) 

  
(%) 

 

TOTAL ELFÖRBRUKNING 33200 37200  14100 13700  60 

           

HUSHÅLLSEL + UPPVÄRMN. VARMV. 10000 11700  6800 5800  40 

           

EL TILL VÄRMESYSTEMET 23200 25500  7300 7900  70 

           

        

           

HUSETS TOTALA MINIMINIVÅ AV EL 7100 7100  3400 3000  55 

           

Cirkulationspump * (uppskattad) 500 500  500 500   

           

Miniminivå utan cirkpump (avläst) 6600 6600  2900 2500  60 

           

Kyl / frys, nya år 2006 * (uppskattad) 1100       

           

Frysbox * samt övrigt (uppskattad) 550       

           

Uppskattad hushållsel (summa) 1650 1650  1400 900  30 

           

Uppvärm varmvatten ** (se bilaga 3D) 4950 4950  1500 1600  70 

           

        

 

AKTIVITETER SOM FÖRBRUKAR EL  2900 4600  3400 2800  15 

           

 

Figur 19: Tabell där elförbrukningen för hushåll B769 jämförs före och efter bergvärme 

 

* Uppgift ifrån Energimyndigheten. 

 

** Elförbrukning per år för att hålla värmepannsvattnet på en konstant temperaturnivå, t.e.x. 

60
o
C. Till denna elförbrukning adderas normalt hushållets konsumtion av varmvatten. 

Förutsättningarna för denna studie är att analysera elförbrukningen i hushåll, före och efter 

installation av bergvärme. Då behöver inte hushållets totala konsumtion av varmvatten 

analyseras och beräknas. 
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6 STUDIE AV ELFÖRBRUKNING PÅ FLERA HUSHÅLL 
 

 

Beskrivning  
 

I det här kapitlet genomförs ytterligare studier på elförbrukningen hos hushåll som tidigare 

hade cirkulerande vattenvärme och installerade bergvärme år 2004. Det sker dock i en mer 

sammanfattande form än för hushåll B769, eftersom metoden är densamma. 

 

6.1 Sammanfattning och jämförelse av resultat för hushåll B752 

 

 

Fakta om fastigheten 

 

Kundnummer: B752 

Bergvärmeinstallation år: 2004 

Uppvärmningssystem innan: El (vattenburet system) 

Varmvattenberedning innan: El 

Fatighetens byggår: 1960 

Fastighetens bostadsyta: 175 m
2
, biutrymme: 25 m

2
 

Golvvärme i form av elslingor: 25 m
2
 

Antal personer i hushållet: 4 

 

6.1.1 Faktorer som påverkar elförbrukningen 

 

 Huset har en bostadsyta på 175 m
2
 med ett biutrymme på 25 m

2
. Byggår var 1960. 

Hushållet består av fyra personer, två vuxna och två barn. Ett barn är yngre än tolv år 

och ett barn är äldre än tolv år. 

 

 Huset har sedan år 1999 haft 25 m
2
 golvvärme i form av elslingor. Enligt 

Energimyndighetens hemsida under rubriken: Tips till dig med direktverkande el, så 

kan 10 m
2
 golvvärme i form av elslingor förbruka cirka 2000 kWh per år [12]. Det 

innebär att 25 m
2
 kan förbruka omkring 5000 kWh per år. I badrummet finns en 

handdukstork på 200 W som går året om, vilket motsvarar ungefär 1750 kWh per år. 

 

 Kyl- och frysskåp är från år 1988 i storleken 180 cm vardera med en uppskattad 

elförbrukning på 1100 kWh per år, enligt Energimyndigheten. Övriga köksprodukter 

och tvättutrustning är även de från år 1988. 

 

 Tvättmaskin och torktumlare används två till sex gånger i veckan, diskmaskinen 

används en gång per dag, elspis/ugn används en gång per dag, mikrovågsugnen 

används mer än en gång per dag, dator används 18 till 24 timmar per dygn (750 kWh 

per år), tv samt video används två till sex timmar per dag, bastu används 1 gång i 

månaden. 
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6.1.2 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet av beräkningarna för hushåll B752 före och efter bergvärme kan sammanfattas och 

jämföras årsvis (se figur 20). Den totala elförbrukningen under året och elförbrukningen på 

natten har beräknats ifrån databasen och dessa förbrukningsvärden är verkliga och korrekta. 

Övriga beräknade värden i tabellen bygger på medelvärden och en del antaganden.  

 

 
 
 

Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 

varmvatt 
Korr- 
faktor 

Total 
värme 

normalår Totalt 
Huset  

mininivå 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)   (kWh) (kWh) (kWh) 

2002 37640 6390 3000 3400 16200 21500 0,96 16800 38300 12900 

           

2003 34476 5744 3000 2700 12800 21700 0,96 13300 35000 12900 

           

2005 20805 3517 2000 1500 7200 13600 0,92 7800 21400 7400 

           

2006 21108 3595 2200 1400 6700 14400 0,91 7400 21800 7400 

           

 

Figur 20: Resultat per år för hushåll B752 före och efter bergvärme 

 

6.1.3 Jämförelse av resultat 

 

En grovt uppskattad jämförelse kan nu genomföras, på samma sätt som för hushåll B769, där 

elförbrukningen studeras före och efter installation av bergvärme (se figur 21). Den totala 

elförbrukningen har i genomsnitt minskat med cirka 40 %. Total hushållsel och uppvärmning 

av varmvatten har i genomsnitt minskat med 35 %. El till värmesystemet har i genomsnitt 

minskat med cirka 50 %.  

Husets totala miniminivå av el har igenomsnitt minskat med cirka 45 %. Med hjälp av svar i 

enkätstudien och uppgifter från Energimyndigheten, så är det möjligt att uppskatta 

förbrukning av hushållsel som ingår i mininivån för huset under år 2002. I det här fallet blev 

uppskattad hushållsel cirka 7850 kWh. Hushållet har, förutom kyl- och frysskåp, även 25 m
2
 

golvvärme i form av elslingor samt en handduksstork med effekten 200 W. Beräkningar av 

uppvärmning av varmvatten samt hushållsel som ingår i minibehovet av el i huset har 

genomförts på samma sätt som beskrivits tidigare för hushåll B769 (se bilaga 3D). Det 

resulterade i att uppskattad hushållsel i genomsnitt minskade med cirka 40 %, vilket kan bero 

på att elförbrukningen för golvvärme eller handdukstorken är mindre än tidigare år.  

Uppvärmning av varmvatten minskade i genomsnitt med 50 %. Elförbrukning som beror på 

aktiviteter i huset har i genomsnitt minskat med cirka 20 %  

En stor orsak till att värmebesparingen inte blev mer än 50 % kan bero på att hushållet inte 

använder bergvärmepumpen på det mest optimala sättet, eftersom golvvärmen i form av 

elslingor samt handdukstorken står för en så stor del av uppvärmningen i huset. Om samma 

mängd värmeenergi istället skulle fås med hjälp av bergvärmepumpen så är motsvarande 

elförbrukning för att driva pumpen en tredjedel om den är optimalt inställd. 
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HUSHÅLL B752   2002 2003  2005 2006  Minskat 

    
(kWh) 

 
(kWh) 

  
(kWh) 

 
(kWh) 

  
(%) 

 

TOTAL ELFÖRBRUKNING 38300 35000  21400 21800  40 

           

HUSHÅLLSEL + UPPVÄRMN. VARMV. 21500 21700  13600 14400  35 

           

EL TILL VÄRMESYSTEMET 16800 13300  7800 7400  50 

           

        

           

HUSETS TOTALA MINIMINIVÅ AV EL 12900 12900  7400 7000  45 

           

Cirkulationspump * (uppskattad) 500 500  500 500   

           

Miniminivå utan cirkpump (avläst) 12400 12400  6900 6500  45 

           

Kyl / frys från år 1988 * (uppskattad) 1100       

           

Golvvärme, slingor 25 m
2
 * (uppskattad) 5000       

           

Handdukstork, 200 W (uppskattad) 1750       

           

Uppskattad hushållsel (summa) 7850 7850  4500 4700  40 

           

Uppvärm varmvatten **  4550 4550  2400 2200  50 

 

        

           

AKTIVITETER SOM FÖRBRUKAR EL  8600 8800  6200 7000  20 

           

 

Figur 21: Tabell där elförbrukningen för hushåll B752 jämförs före och efter bergvärme 

 

* Uppgift ifrån Energimyndigheten. 

 

** Elförbrukning per år för att hålla värmepannsvattnet på en konstant temperaturnivå, t.e.x. 

60
o
C. Till denna elförbrukning adderas normalt hushållets konsumtion av varmvatten. 

Förutsättningarna för denna studie är att analysera elförbrukningen i hushåll, före och efter 

installation av bergvärme. Då behöver inte hushållets totala konsumtion av varmvatten 

analyseras och beräknas. 
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6.2 Sammanfattning och jämförelse av resultat för hushåll B794 

 

 

Fakta om fastigheten 

 

Kundnummer: B794 

Bergvärmeinstallation år: 2004 

Uppvärmningssystem innan: El (vattenburet system) 

Varmvattenberedning innan: El 

Fatighetens byggår: 1974 

Fastighetens bostadsyta: 113 m
2
, biutrymme: 113 m

2
 

Golvvärme i form av elslingor: 5 m
2
 

Antal personer i hushållet: 4, år 2006: 3 

 

6.2.1 Faktorer som påverkar elförbrukningen 

 

 Huset har en bostadsyta på 113 m
2
 med ett biutrymme på 113 m

2
. Byggår var 1974. 

Hushållet består av fyra personer, två vuxna och två barn till och med år 2005. År 

2006 ändras hushållet till tre personer, en vuxen och två barn under 12 år. 

 

 Huset har sedan år 2002 haft 5 m
2
 golvvärme i form av elslingor. Enligt 

Energimyndighetens hemsida under rubriken: Tips till dig med direktverkande el, så 

kan 10 m
2
 golvvärme i form av elslingor förbruka cirka 2000 kWh per år [12]. Det 

innebär att 5 m
2
 kan förbruka omkring 1000 kWh per år. 

 

 Under år 2004 inköptes ny tvättmaskin. År 2005 inköptes ny dismaskin, ugn/elspis 

samt mikrovågsugn. Det inköptes även en ny kyl och en ny frys i storleken 180 cm 

vardera. 

 

 Tvättmaskin används två till sex gånger i veckan, diskmaskinen används en gång per 

dag, elspis/ugn används en gång per dag, mikrovågsugnen används mer än en gång per 

dag, dator används två timmar per dygn, tv samt video används två till sex timmar per 

dag, bastu används en gång i månaden. 

 

6.2.2 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet av beräkningarna för hushåll B794 före och efter bergvärme kan sammanfattas och 

jämföras årsvis (se figur 22). Den totala elförbrukningen under året och elförbrukningen på 

natten har beräknats ifrån databasen och dessa förbrukningsvärden är verkliga och korrekta. 

Övriga beräknade värden i tabellen bygger på medelvärden och en del antaganden. 
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Total 
databas 

00-24 

Natt 
databas 

00-05 

Natt 
elbehov 

00-05 

Natt 
värme 
00-05 

Total 
värme 
00-24 

Total 
husel + 

varmvatt 
Korr- 
faktor 

Total 
värme 

normalår Totalt 
Huset  

mininivå 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)   (kWh) (kWh) (kWh) 

2002 34519 6492 3100 3300 16000 18500 0,96 16600 35100 12100 

           

2003 34018 6377 3200 3100 14900 19100 0,96 15500 34600 12100 

           

2005 15293 2725 1800 900 4300 11000 0,92 4600 15700 6000 

           

2006 12499 2430 1500 900 4300 8160 0,91 4800 12900 4900 

           

 

Figur 22: Resultat per år för hushåll B794 före och efter bergvärme 

 

6.2.3 Jämförelse av resultat 

 

En uppskattad jämförelse som för de tidigare hushållen kan nu genomföras för hushåll B794 

(se figur 23). Medelvärden får ligga till grund för beräkningarna. Den totala elförbrukningen 

har i genomsnitt minskat med cirka 60 %, efter att bergvärme installerats. Total hushållsel och 

uppvärmning av varmvatten har i genomsnitt minskat med 50 %. El till värmesystemet har i 

genomsnitt minskat med cirka 70 %.  

Husets totala miniminivå av el har igenomsnitt minskat med cirka 55 %. Med hjälp av svar i 

enkätstudien och uppgifter från Energimyndigheten, är det möjligt att uppskatta förbrukning 

av hushållsel som ingår i miniminivån för huset under år 2002. I det här fallet blev uppskattad 

hushållsel cirka 2100 kWh. Den består, enligt enkätstudien, av en kyl och en frys av äldre 

modell, som hushållet år 2005 byter ut mot nya i storleken 180 cm vardera. Hushållet har 

även golvvärme i form av elslingor i storleken 5 m
2
. Beräkningar av uppvärmning av 

varmvatten samt hushållsel som ingår i minibehovet av el i huset har genomförts på samma 

sätt som beskrivits tidigare för hushåll B769 (se bilaga 3D). Med ett minibehov i huset, utan 

el för cirkulationspumpen, på cirka 11900 kWh år 2002, så resulterar det i omkring 9500 

kWh, för att hålla varmvattnet på en konstant temperaturnivå. Det är en hög förbrukning, när 

den jämförs med att den totala elförbrukningen för varmvatten i småhus, i en familj med 4 

personer, i genomsnitt är cirka 5000 kWh per år, enligt Energimyndigheten [10].  

En orsak till den höga elförbrukningen för att hålla varmvattnet på en konstant temperaturnivå 

kan bero på att hushållet i enkätstudien, har glömt att ange någon produkt eller apparat som 

förbrukar el, men som ingår i husets minimibehov. Det medför i så fall, med den här metoden, 

att el för att hålla varmvattnet på en konstant temperaturnivå blir för hög, samtidigt som 

hushållsel som ingår i husets minibehov blir för liten jämfört med vekligheten.  

Hushållsel som ingår i minibehovet har i det här fallet ökat med i genomsnitt 3 % jämfört med 

före bergvärmeinstallation. Även om elförbrukningen för uppvärmning av varmvatten, som 

ingår i husets minibehov av el, är högre än i verkligheten så antas den minska i genomsnitt 

med cirka 70 % efter att bergvärme installerats. Elförbrukning som beror på aktiviteter i huset 

har i genomsnitt minskat med cirka 40 % vilket, enligt enkätstudien, kan bero på att hushållet 

minskar från fyra personer till tre. 
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HUSHÅLL B794   2002 2003  2005 2006  Minskat 

    
(kWh) 

 
(kWh) 

  
(kWh) 

 
(kWh) 

  
(%) 

 

TOTAL ELFÖRBRUKNING 35100 34600  15700 12900  60 

           

HUSHÅLLSEL + UPPVÄRMN. VARMV. 18500 19100  11000 8200  50 

           

EL TILL VÄRMESYSTEMET 16600 15500  4600 4800  70 

           

        

           

HUSETS TOTALA MINIMINIVÅ AV EL 12100 12100  6000 4900  55 

           

Cirkulationspump * (uppskattad) 500 500  500 500   

           

Miniminivå utan cirkpump (avläst) 11900 11900  5500 4400  55 

           

Kyl /frys ny under år 2005 * (uppskattad) 1100       

           

Golvvärme, slingor 5 m
2
 * (uppskattad) 1000       

           

        

           

Uppskattad hushållsel (summa) 2100 2100  2800 1600  +3 

           

Uppvärm varmvatten **  9500 9500  2700 2800  70 

 

        

           

AKTIVITETER SOM FÖRBRUKAR EL  6400 7000  5000 3300  40 

           

 

Figur 23: Tabell där elförbrukningen för hushåll B794 jämförs före och efter bergvärme 

 

* Uppgift ifrån Energimyndigheten. 

 

** Elförbrukning per år för att hålla värmepannsvattnet på en konstant temperaturnivå, t.e.x. 

60
o
C. Till denna elförbrukning adderas normal hushållets konsumtion av varmvatten. 

Förutsättningarna för denna studie är att analysera elförbrukningen i hushåll, före och efter 

installation av bergvärme. Då behöver inte hushållets totala konsumtion av varmvatten 

analyseras och beräknas. 

 

 

 

 

 



 

  40 

7 DISKUSSION 
 

Totalt var det fem hushåll som installerade bergvärme år 2004 och tidigare hade el i form av 

cirkulerande vattenvärme, men två av dessa gick inte att analysera. De hade inte svarat på en 

stor del av frågorna i enkätstudien. Vidare studier av hushåll kanske bör göras för att 

kontrollera metoden ytterligare men av de tre hushåll som har studerats går det ändå att få en 

relativt bra uppfattning om hur metoden fungerar. Eftersom ett medelvärde av el på natten, 

när inte värmesystemet är påslaget, ligger till grund för beräkningarna samt att övrig elför-

brukning uppskattas så blir det inte helt korrekta värden med den här metoden. 

 

7.1 Jämförelse mellan metodens resultat och svar i enkätstudien 

 

Hushåll B769 

 

Under år 2003 så är förbrukning av total hushållsel samt el för varmvatten cirka 1700 kWh 

mer än för år 2002. I enkätstudien finns ingen uppgift som klargör varför det har skett en 

ökning. Den enda skillnaden med året innan är ett inköp av en mikrovågsugn under år 2003. 

En mikrovågsugn borde istället innebära en minskning av total hushållsel jämfört med året 

innan. Beräkningar visar även att husets minsta elbehov är samma de båda åren. Ökningen 

beror därför sannolikt på mer aktiviteter som konsumerar el eller att hushållet har köpt någon 

mer produkt som förbrukar el under dagtid, som inte har angivits i enkätstudien. I övrigt så 

stämmer beräkningarna relativt bra med svaren i enkätstudien. År 2006 införskaffas en ny 

kyl- och frys, vilket stämmer med en minskning av husets mininivå av el med cirka 700 kWh 

jämfört med år 2005.  

 

 

Hushåll B752 

 

Hushållet verkar i beräkningarna konsumera väldigt mycket hushållsel i förhållande till el 

som går till värmesystemet. Det bekräftas även av hushållets svar i enkätstudien. Sedan år 

1999 har det i huset funnits 25 m
2
 golvvärme i form av elslingor och i badrummet sitter en 

handduksstork med effekten 200 W. Kyl och frys från år 1988. Tillsammans kan 

elförbrukningen för dessa vara så mycket som 7800 kWh per år om de går året runt. Hushållet 

verkar även tillgodogöra sig en stor del av sin värmeenergi från golvvärme, handdukstork och 

övrigt även efter att bergvärme har installerats. Värmebesparingen i hushållet blev 50 % efter 

installationen av bergvärme.  Att den blev så låg beror med stor sannolik på att golvvärmen 

samt handdukstorken och övrigt står för en så stor del av uppvärmningen i huset. 

 

 

Hushåll B794 

 

Det går att konstatera att hushållet använder väldigt mycket hushållsel samt varmvatten under 

år 2002 samt 2003. Nivån är ungefär densamma under de båda åren. El till husets mininivå är 

ungefär 11600 kWh per år, vilket är mycket. Enligt enkätstudien så består den av kyl och frys, 

5 m
2
 golvvärme samt el för uppvärmning av varmvatten. Där uppskattas kyl och frys samt 

golvvärme, enligt Energimyndigheten, förbruka cirka 2100 kWh och det medför att el för att 

hålla varmvattnet på en konstant temperaturnivå blir omkring 9500 kWh. Om hushållet i 
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enkätstudien, har glömt att ange någon produkt eller apparat som förbrukar el, men som ingår 

i husets minimibehov så blir förbrukningen av varmvattnet lägre med den här metoden.  

Enligt enkätstudien så inköps nya mer energisnåla produkter och apparater som tillsammans 

med bergvärmeinstallationen gör att husets minibehov minskar både under år 2005 och år 

2006. Det bekräftas även i beräkningarna. Under år 2006 så minskar den totala förbrukningen 

av hushållsel och el för uppvärmning av varmvatten med nästan 3000 kWh jämfört med året 

innan. Enligt enkätstudien så minskar hushållet från fyra till tre, vilket kan vara en bidragande 

orsak. Det kan även bero på att större delen av de nya produkterna och apparaterna inköptes 

under år 2005 och att det är först året efter som det går att konstatera den totala el som de 

sparar under ett år.  

 

7.2 Hur metoden påverkar resultatet 

 

 Om det uppskattade minimibehovet av el på natten, som är ett medelvärde, är mindre 

än det verkliga minimibehovet så resulterar det i något större elförbrukning till värme 

än i verkligheten och något mindre hushållsel samt el till varmvatten än i verkligheten.  

 

 Om det uppskattade minimibehovet av el på natten, som är ett medelvärde, är större än 

det verkliga minimibehovet så resulterar det i något mindre elförbrukning till värme än 

i verkligheten och något mer hushållsel samt el till varmvatten än i verkligheten.  

 

 Om hushållsel och el till varmvatten blir mindre än den totala miniminivån av el i 

huset, d v s i juli när det inte är förekommer någon aktivitet, så resulterar det i att el till 

värme blir på för hög nivå än i verkligheten. Det måste justeras så att hushållsel samt 

el till varmvatten inte är mindre än miniminivån, vilket även sänker nivån på el till 

värmen. 

 

 Om det uppskattade minimibehovet av el på natten, som är ett medelvärde, är större än 

totala elförbrukningen på natten som är ett verkligt och korrekt värde så resulterar det i 

att el till värme blir negativ. Det medför då även att hushållsel och el till varmvatten 

blir större än i verkligheten. Det måste justeras så att inte el till värme blir negativ. 

 

7.3 Metodens noggrannhet 

 

Minsta elbehov på natten under dessa månader kan variera ganska mycket för ett hushåll. 

Vanligtvis är den lägst i juli, beroende på att mindre aktivitet förekommer i huset den 

månaden. Ett exempel på det kan studeras för hushåll B769 år 2002 där minsta elbehov på 

natten är i det här fallet 36 % mindre i augusti än i juni. En beräkning genomförs där det 

högsta värdet får ligga till grund för det minsta elbehovet när värmesystemet är påslaget. 

Därefter så utförs en likadan beräkning med det minsta värdet som får ligga till grund för 

minsta elbehov när värmesystemet är påslaget. Resultaten jämförs över elförbrukningen i 

hushållet per år. Det medför, med den här metoden, i att hushållsel och el till varmvatten blir 

19 % mindre per år och el till värme 12 % högre per år, om minsta elbehovet på natten är 137 

kWh jämfört med 215 kWh. 
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7.4 Kommentar om resultatet 

 

Exemplet på sidan innan visar på variationen och osäkerheten av de resultat som teoretiskt 

kan förekomma med metoden. Det går inte att veta om hushållet exempelvis alltid ligger 

närmare 215 kWh än 137 kWh per månad, i minsta elbehov på natten, när värmesystemet är 

påslaget. Ett medelvärde över elförbrukningen på natten, när inte värmesystemet är påslaget, 

ger därmed ett mer sannolikt resultat över hur elförbrukningen är fördelad i hushållet under ett 

år. Medelvärdet som resultatet baseras på är då tre eller i bästa fall fyra månader. 

Noggrannheten blir bättre ju längre tid som medelvärdet kan baseras på. Uppskattning av 

nattbelysning under den mörkare tiden på året har liten påverkan på det slutgiltiga resultatet, 

men metoden ger ett mer felaktigt resultat om hushållets minimibehov av el på natten, när 

värmesystemet är på, skiljer sig mycket från minimibehovet av el på sommaren. 

 

7.5 Övriga faktorer som påverkar noggrannheten 

 

Energiåtgången för ett hushåll före och efter installation av bergvärme vid olika utomhus-

temperaturer kan studeras i figur 24. Där går det att konstatera att hushållsel och varmvatten 

är på en ungefär konstant nivå, oavsett utomhustemperaturen. I verkligheten går det åt mer el 

till värmesystemet på natten än på dagen på grund av dagliga aktiviteter i hushållet. Med den 

metod som används i det här fallet antas samma värmebehov 24 timmar om dygnet i huset, 

vilket inte är helt korrekt. Det innebär att det som konsumerar energi i hushållet är det 

maximala behovet av el till värmesystemet som kan förekomma i huset och den miniminivå 

av hushållsel samt el till varmvatten som hushållet förbrukar (se kap 5.2). Genom att anta 

samma värmebehov på dagen som på natten så innebär det, med den här metoden, att el till 

värme blir något högre än i verkligheten samtidigt som hushållsel och uppvärmning av 

varmvatten blir något lägre än i verkligheten.    

 

 
Figur 24: Energiåtgång för ett hushåll före och efter installation av bergvärme vid olika 

utomhustemperaturer. 
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Normalt antal graddagar finns bara att tillgå per månad. Det innebär ytterligare en faktor som 

minskar noggrannheten av resultatet. Det är ibland svårt att analysera när värmesystemet blir 

påslaget respektive avslaget. Av någon anledning är det lättare att konstatera när systemet 

startas än när det stängs av. Det kan bero på att den innan den stängs av är på väldigt låg nivå, 

vilket gör att det är svårt att skilja den från hushållsel när diagram studeras. 

Sammanfattningsvis är det så mycket osäkra moment i metoden så att det inte går att 

genomföra exakta beräkningar på hur mycket el som ett hushåll sparar efter installation av 

bergvärme. Resultaten av beräkningarna får betraktas som ungefärliga. 

 

7.6 Saker som kan förbättra metodens noggrannhet 

 

 Om det med exakthet kan avgöras när värmesystemet blir påslaget och avslaget. 

 

 Om det gick att veta det exakta minimibehovet av el per dygn, på natten i hushållet. 

 

 Medelvärdet på minsta elbehovet på natten bör vara baserat på så lång tid som möjligt 

under sommaren. 

 

 För att metoden ska kunna användas så underlättar det om hushållet har normala 

beteenden som går att analysera. 

 

 Hushållen måste ha lämnat korrekta och fullständiga uppgifter i enkätstudien på de 

frågor som berör husets miniminivå av el. 

 

7.7 Hur kan metoden användas 

 

Elbolag kan göra beräkningar för hushåll enligt metoden och sedan erbjuda sina kunder 

resultaten. Hushållen skulle då kunna se om de har exempelvis väldigt stor elförbrukning på 

natten under sommaren. Det innebär att kyl och frys, uppvärmning av varmvatten samt övriga 

produkter på natten konsumerar onödigt mycket el. Elbolagen skulle då kunna erbjuda sina 

kunder denna möjlighet att spåra stora dolda produkter som förbrukar el i hushållet. 

 

7.8 Slutsatser 

 

Slutsatsen är att metoden fungerar om än lite grovt. För att metoden ska ge ett så bra värde 

som möjligt krävs det att hushållet har ungefär samma elförbrukning på natten under 

sommaren som under den tid värmesystemet är påslaget. Resultaten blir något bättre om 

medelvärdet på minimibehovet på natten kan baseras över så många månader som möjligt. 

För att resultaten även ska stämma med verklighet på ett så bra sätt som möjligt, så krävs det 

att hushållet har lämnat fullständiga och korrekta svar i enkätstudien på frågor om hushållsel 

som ingår i husets minsta elbehov. I den här rapporten har 3 hushåll studerats och mer studier 

bör göras, men det ändrar inte på det faktum att det är för många osäkra moment i metoden. 

Metoden kan användas för att göra grova uppskattningar över hur elförbrukningen ser ut i ett 

hushåll. 
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9.1 Bilaga 1: Enkätstudie till ägare av bergvärmeanläggning 
 

 

 

 

Institutionen för Samhällsteknik    Frågeformulär till hushåll i Sollentuna 
Department of Public Technology    oktober, 2007 

 

 

1. Har hushållet flyttat in i fastigheten efter den 1 januari 2002? 
 

 ja → inflyttningsdatum? …………………… 

 nej 
 

2. Hur många personer bor i hushållet under större delen av året? 
 

 1   2   3   4   5   6   7 eller fler 
 
varav antal barn i åldern 0 - 12 år: ………… och åldern 13 - 19 år: ………… 
 

3. Har antalet hushållsmedlemmar ändrats sedan den 1 januari 2002? 
 

 ja → till och med …………………… var antalet hushållsmedlemmar 
 

 1   2   3   4   5   6   7 eller fler 
 
varav antal barn i åldern 0 - 12 år: ………… och åldern 13 - 19 år: ………… 

 nej 
 

4. I hur stor omfattning vistas hushållsmedlemmarna vanligtvis i hemmet under vardagar? 
 
Antal vuxna som vanligtvis befinner sig i fastigheten 
 
hela dagarna:………… halva dagarna: ………… endast kvällar och nätter: ………… 
 
Antal barn som vanligtvis befinner sig i fastigheten 
 
hela dagarna:………… halva dagarna: ………… endast kvällar och nätter: ………… 
 

5. Har fastigheten varit obebodd under någon längre period sedan den 1 januari 2002? 
 

 ja → från och med …………………… till och med …………………… 

 nej 
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6. Vilken av följande hustyper är fastigheten? 
 

 friliggande hus/kedjehus 

 radhus 

 gavelradhus/parhus 
 

7. Hur många våningar har fastigheten? 
 

 1 plan      

  1½ eller 2 plan 

 2½ plan 
 

8. Vilket år byggdes fastigheten? Var vänlig uppskatta om du inte vet. 
 
……………… 
 

9. Vilka av följande energibesparande installationer finns i fastigheten? 
 

 tilläggsisolering av ytterväggar     installationsdatum: 

……………………….. 

 tilläggsisolering av vindsbjälklag/tak     installationsdatum: 

……………………….. 

 energisparfönster       installationsdatum: 

……………………….. 

 ventilationsvärmeväxlare      installationsdatum: 

……………………….. 

 reglersystem för styrning av inomhustemperaturen  installationsdatum: 

……………………….. 

 ackumulatortank        installationsdatum: 

……………………….. 

 effektvakt         installationsdatum: 

……………………….. 

 annan energibesparande installation     installationsdatum: 
……………………….. 
 
 →  vilken/vilka? 
…………………………………………………………………………………………….. 
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10. Vilket av följande ventilationssystem har fastigheten? 
 

 självdrag/enbart köksfläkt 

 mekaniskt frånluftsystem 

 mekaniskt till- och frånluftsystem 

 annat ventilationssystem → vilket? 

……………………………………………………………………………….. 

 vet ej 

 

11. Hur stor bostadsyta har fastigheten? Var vänlig uppskatta om du inte vet. 
 
Bostadsytan omfattar alla ytor med normal inomhustemperatur. 
 
………………m2 

 
12. Hur stora biutrymmen har fastigheten? Var vänlig uppskatta om du inte vet. 
 
Till biutrymmen räknas uppvärmda utrymmen (minst 10º C) i anslutning till bostaden; t ex pannrum, 
garage, förråd, vind och källare. 
 
………………m2 

 

13. Vilken är den genomsnittliga inomhustemperaturen i fastigheten under vinterhalvåret? 
 

……………… C 
 

14. Har fastigheten elektrisk varmvattenberedare? 
 

 ja  

 nej 
 

15. Har fastigheten golvvärme? 
 

 ja  → typ av golvvärme   yta   installationdatum 

 värmeavgivande elslingor  ………… m2  ……………………….. 

 vattenburen värme   ………… m2  ……………………….. 

 luftburen värme    ………… m2  ……………………….. 

 nej 
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16. Vilket/vilka av följande uppvärmningssystem fanns i fastigheten innan konverteringen till 

värmepump? 

 
Var vänlig markera det/de uppvärmningssystem som finns i fastigheten, om det/de används som ett 
huvudsakligt eller kompletterande uppvärmningssystem samt om det/de används för vattenberedning. 
Flera markeringar kan göras för t ex kombipanna. 
 

 egen värmepanna   huvudsakligt   kompletterande 
 varmvatten- 

uppvärmningssystem uppvärmningssystem beredning 

 el (vattenburen)             

 olja               

 flis/spån/pellets             
 

 annan uppvärmning 
 

 el (direktverkande)            

 el (luftburen)             

 värmepump (berg/ytjord/sjö)           

 värmepump (frånluft/luft-luft)           

 kakelugn/braskamin/vedspis           

 öppen spis             

 solfångare/vindkraft            

 fjärrvärme              

 annat → vilket? ……………………          

 

17. Hur mycket energi uppskattar du att hushållet använde årligen före installationen av 
bergvärmepump? 

 
total årsförbrukning: …………………… (t ex kWh, m3 olja, m3 ved osv) 
 
varav energi för uppvärmning: …………………… energi för varmvattenberedning: …………………… 
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18. Vilket/vilka av följande uppvärmningssystem används i fastigheten idag? 

 
Var vänlig markera det/de uppvärmningssystem som finns i fastigheten, om det/de används som ett 
huvudsakligt eller kompletterande uppvärmningssystem samt om det/de används för vattenberedning. 
Flera markeringar kan göras för t ex kombipanna. 
 

 egen värmepanna   huvudsakligt   kompletterande 
 varmvatten- 

uppvärmningssystem uppvärmningssystem beredning 

 el (vattenburen)             

 olja               

 flis/spån/pellets             
 

 annan uppvärmning 
 

 el (direktverkande)            

 el (luftburen)             

  värmepump (berg/ytjord/sjö)           

 värmepump (frånluft/luft-luft)           

 kakelugn/braskamin/vedspis           

 öppen spis             

 solfångare/vindkraft            

 fjärrvärme              

 annat → vilket? ……………………          

 
19. När togs bergvärmepumpen i drift? 
 
……………… 

 
20. Vilken installerad effekt har bergvärmepumpen? 
 
……………… kW 

 
21. Hur mycket kostade bergvärmepumpen? 
 
……………… kr 
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22. Hur stor var den totala installationskostnaden för bergvärmepumpen? 
(t ex. schaktning, borrhål, el, styr och vvs) 
 
……………… kr 

 
23. Har hushållet ansökt om konverteringsbidrag i samband med bytet av 

uppvärmningssystem? 
 

 ja     →     Beviljades ansökan?  ja     →     Totalt bidragsbelopp? ……………………kr 

 nej       nej 
 

24. Har bergvärmepumpen reparerats sedan den installerades? 
 

 ja → antal gånger med garanti? …………………… antal gånger utan garanti? …………………… 

 nej     →     gå vidare till fråga 26  
 

25. Hur stora har de totala reparationskostnaderna för bergvärmepumpen varit? 
 
……………… kr inklusive självrisk 
 

26. Används bergvärmepumpen för uppvärmning av en pool? 
 

 ja  

 nej 
 

27. Hur mycket energi uppskattar du att hushållet använder årligen i dagsläget? 
 
total årsförbrukning: …………………… (t ex kWh, m3 olja, m3 ved osv) 
 
varav energi för uppvärmning: …………………… energi för varmvattenberedning: …………………… 
 

28. Anser du att hushållet har sparat energi genom att installera en bergvärmepump? 
 

 ja → uppskattad årlig besparing? ……………………kWh 

 nej 
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29. Vilka av följande hushållsmaskiner och –apparater används i hushållet? 
 
Om inköpsåret inte är känt var vänlig uppge det decennium som apparaten införskaffades. 
 

inköpsår: användningsfrekvens: 

sällan  högst 1 2-6 gånger 1 gång mer än 1 
gång 

    gång/vecka i veckan per dag per dag 

 tvättmaskin  …………             

 torkskåp (med värme) …………            

 torktumlare  …………            

 diskmaskin  …………            

  sällan  högst 1 högst 2 högst 3 mer än 3  
inköpsår:   gång/dag gånger/dag gånger/dag gånger/dag 

 elspis/ugn   …………           

 mikrovågsugn  …………           

      0-1 gång högst 2 högst 4 högst 8 minst 3 
      i månaden gånger/mån gånger/mån gånger/mån

 gånger/vecka 

 bastu              

      0-2 tim 2-6 tim 6-12 tim 12-18 tim 18-24 tim 
      per dag per dag per dag per dag per dag 

 dator              

 tv/video              

    inköpsår: höjd: 

 kyl/sval   ………… ………… cm 

 frysskåp   ………… ………… cm 

    inköpsår: volym: 

 frysbox   ………… ………… liter 

antal:  uppskattat antal drifttimmar per år 

 extra elradiator  ………… st ………… tim/år 

 infravärme     ………… tim/år   
användningsfrekvens/ 

            drifttimmar per år 

 övrig energikrävande utrustning → vad? .............................................
 .............................................. 
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30. Bedrivs någon form av energikrävande hobby- eller näringsverksamhet i fastigheten? 
 

 ja → vilken? ………………………………………………………… 

 nej 
 

31. Vilken typ av ytterväggar har fastigheten? 
 
Ytterväggens utsida  ytterväggens stomme   ytterväggens insida 

 trä      träreglar med isolering    gipsskiva med färg/tapet 

 tegel     lättbetong      spånskiva med färg/tapet 

 puts     övrigt → vilken?     puts med färg/tapet 

 övrigt → vilken? …………………       övrigt → vilken? 
………………… 
 

32. Vilken tjocklek har fastighetens ytterväggar? 
 
………………cm 
 

33. Vilken typ av grund har fastigheten? 
 

 krypgrund 

 betongplatta (platta på mark) 

 övrigt → vilken? ……………………………………………………………………………….. 
 

34. Har hushållet besökt Sollentuna Energis hemsida? 
 

 ja 

 nej     →     De följande frågorna är inte relevanta för dig. Tack för din medverkan! 

 

35. Har hushållet använt Sollentuna Energis webb-tjänst ”Senea CustCom”? 
 

 ja 

 nej     →     De följande frågorna är inte relevanta för dig. Tack för din medverkan! 
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36. Har hushållet jämfört elmätarställningen med det aktuella värdet i webb-tjänsten ”Senea 
Custcom” på Sollentuna Energis hemsida? 

 

 ja 

 nej 

 

37. Har hushållet använt någon av statistikfunktionerna i webb-tjänsten ”Senea CustCom” på 
Sollentuna Energis hemsida? 

 

 ja 

 nej 

 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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9.2 Bilaga 2: Korrigering med SMHI Graddagar 
 

 

Arbetsgången 
Normalårskorrigeringen sker i tre steg: 

 

1. Dra bort den del av energiförbrukningen som inte påverkas av utetemperaturen från 

månadens totala energiförbrukning. (Exempelvis förbrukningen av tappvarmvatten och 

fastighetsel.).  

2. Den del av förbrukningen som påverkas av utetemperaturen korrigeras med SMHI 

Graddagar.  

3. Lägg återigen till den energiförbrukning som inte påverkas av vädret.  

Resultatet av beräkningen blir en energiförbrukning som går att jämföra med förbrukningen 

en normalmånad. Nedan följer ett exempel på arbetsgången och nyttan med korrigering med 

SMHI Graddagar.  

 

 

Korrigeringsfaktorn 
 

Graddagsskorrigeringen görs med en korrigeringsfaktor som anger hur mycket kallare eller 

varmare den senaste månaden jämfört med ett normalår. Korrigeringsfaktorn förklaras med 

följande exempel:  

Enligt SMHIs statistik var det 369 graddagar under oktober månad 1997 i Stockholm. 

Normalvärdet för samma plats under en oktobermånad är 294 graddagar. Korrigeringsfaktorn 

för oktober 1997 blir då: 

369/294 = 1,26 vilket betyder att det var 26% kallare än normalt i Stockholm under oktober 

1997. 

 

 

Graddagskorrigeringen 
 

Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att 

dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn. Låt oss åter titta på exemplet med Stockholm.  

Antag att en fastighet i Stockholm förbrukade 2300 liter eldningsolja under oktober 1997. Av 

denna förbrukning har 600 liter olja gått till varmvattenuppvärmning och resten till 

uppvärmning. Korrigeringsfaktorn är 1,26 enligt det tidigare exemplet. Energiåtgången för en 

normal oktobermånad räknas ut så här: 

Uppvärmning: 1700/1,26= 1349 liter 

Varmvatten: 600 liter 

Under en normal oktobermånad skulle förbrukningen alltså varit 1949 liter.  
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Nyttan av korrigering med SMHI Graddagar 
 

Graddagskorrigeringen gör det möjligt att jämföra förbrukningen en viss månad under olika 

år. Antag att följande oljeförbrukningar för uppvärmning är uppmätta i en och samma 

fastighet i oktober under tre år i följd:  

 

 Uppmätt  

förbruknin

g 

Aktuellt antal 

graddagar 

Normaltt antal 

graddagar 

 

Korrigeringsfaktorn för de tre åren 

År 

1: 

2300 liter 280 305 280/305 = 0,92 dvs varmare än 

normalt 

År 

2: 

2800 liter 341 305 341/305 = 1,12 dvs kallare än 

normalt 

År 

3: 

2500 liter 272 305 272/305 = 0,89 dvs varmare än 

normalt 

 

Den graddagskorrigerade energiåtgången för uppvärmning blir då: 

År 1: 2300/0,92 = 2500 liter olja 

År 2: 2800/1,12 = 2500 liter olja 

År 3: 2500/0,89 = 2800 liter olja 

Den skenbara ökningen mellan år 1 och 2 var alltså helt normal och förklaras helt med 

skillnaden i utomhustemperatur de olika åren. Däremot innebär den skenbara minskningen 

mellan år 2 och 3 i verkligheten en ökning av energiförbrukningen.  
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9.3 Bilaga 3: Förklaring av enklare beräkningar 
 

 

3A: Cirkulationspumpen  

 

För cirkulationspumpen till värmesystemet så har elförbrukningen antagits vara ungefär 500 

kWh per år. Hur stor är elförbrukningen för pumpen under natten respektive övrig tid? 

 

Antagen elförbrukning per år: 500 kWh 

Antagen drifttid: 9 månader 

Elförbrukning per månad: 56 kWh 

Natt-timmar på ett dygn: 5 

Övriga timmar på ett dygn: 19 

Antal timmar per dygn: 24 

El på natt under en månad: 56 kWh * 5 h/24 h = 11 kWh 

El under övrig tid på en månad: 56 kWh * 19 h/24 h = 44 kWh 

Elförbrukning per dygn: 500 kWh / (9 * 30)  = 2 kWh 

 

 

3B: Ökad nattbelysning 

 

Ökad nattbelysning under den mörkare delen på året har antagits vara en lampa med effekten 

35 W. Hur mycket energi motsvarar det när lampan är påslagen på natten under nio månader? 

 

Effekt på lampa: 0,035 kW = 35 W 

Antal natt-timmar per månad: 5 * 30 = 150 h 

Nattbelysning per månad: 0,035 kW * 150 h = 5 kWh 

Nattbelysning per år: 5 kWh * 9 = 45 kWh 

Medelvärdet för belysning per år enligt Energimyndigheten: 1275 kWh 

Medelvärdet för tot hushållsel per år enligt Energimyndigheten: 5100 kWh 

Det resulterar i: 

45/1275= 3,5 % av elförbrukningen för belysning per år består av nattbelysning 

45/5100= 1 % av totala mängden hushållsel per år består av nattbelysning 

 

 

3C: Effekt på lampor 

 

97 kWh skulle kunna antas vara 57 kWh som är minimibehovet av el på natten plus 4 lampor 

som förbrukar 10 kWh vardera per månad under natten. Hur stor är effekten på lamporna? 

 

Energi per månad: 10 kWh 

Antal natt-timmar per månad: 5 * 30 = 150 h 

Effekt på en lampa: 0,065 kW = 65 W 

Gemensam effekt på 4 lampor: 4 * 65 W = 260 W 
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3D: El för att hålla varmvattnet på en konstant temperaturnivå   

 

År 2002 

Husets miniminivå av el (avläst): 6600 kWh 

Kyl och frys, äldre modell (uppskattad): 1100 kWh 

Frysbox, äldre modell (uppskattad): 550 kWh 

Hushållsel total (uppskattad): 1650 kWh 

Uppvärmning av varmvatten: 6600 kWh –1650 kWh = 4950 kWh 

 

År 2003 

Husets miniminivå av el (avläst): 6600 kWh 

Uppvärmning av varmvatten: 4950 kWh (antas vara samma som för år 2002) 

Hushållsel total: 6600 kWh – 4950 kWh = 1650 kWh 

 

År 2004: Hushållet installerar bergvärmeanläggning 

 

År 2005 

Husets miniminivå av el (avläst): 2900 kWh 

El till värmesystemet har i genomsnitt minskat 70 % jämfört med åren före bergvärme. 

Uppvärmning av varmvatten antas minska lika mycket. 

Uppvärmning av varmvatten: 4950 kWh * (1- 0,70) = 1500 kWh 

Hushållsel total: 2900 kWh – 1500 kWh = 1400 kWh 

 

År 2006 

Husets miniminivå av el (avläst): 2500 kWh 

El till värmesystemet har i genomsnitt minskat 68 % jämfört med åren före bergvärme. 

Uppvärmning av varmvatten antas minska lika mycket. 

Uppvärmning av varmvatten: 4950 kWh * (1- 0,68) = 1600 kWh 

Hushållsel total: 2500 kWh – 1600 kWh = 900 kWh * 

* En orsak till att hushållsel som ingår i minimibehovet minskar beror, enligt enkätstudien, på 

att en ny kyl och frys inköptes under år 2006. 
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9.4 Bilaga 4: Hantering av mätvärden från databasen 
 

 

Det första steget är att i enkätstudien hitta ett lämpligt hushåll som installerade bergvärme år 

2004 och tidigare hade en elvärmepanna med ett vattenburet system. Det hushållet har en 

märkning, ex. B578 vilket betyder bergvärmekund 578, samt adress och anläggningens 

nummer. I databasen över fjärravläsningarna så finns anläggningsnummer, datum och 

tidpunkt samt elförbrukningen per timme och för att kunna hantera de stora mängder data som 

det är frågan om så används databasprogrammet Microsoft SQL Server. Varje hushåll 8760 

avläsningar per år och det innebär att för ett hushåll där fjärravläsningarna började år 2000 

blir det 70 080 avläsningar år 2008. Fördelen med Microsoft SQL Server är att det går att 

direkt och snabbt ställa frågor till databasen så att endast den information som är intressant 

visas. Det går i och för sig i pro-grammet Excel också men det är mer tungjobbat och har en 

gräns på 64 000 rader, vilket inte Microsoft SQL Server har. Microsoft SQL Server består av 

två program som används: Enterprise Manager samt Query Analyzer.  

Enterprise Manager används till att administrera databasen, ex: lägga upp tabeller, extrahera 

information, importera information mm. För att importera i Enterprise Manager, gå till den 

mapp där man önskar att informationen ska lagras, i det här fallet mappen Energy: höger 

klicka --> välj all task --> Import data--> textfil.  

Query Analyzer används med fördel när man ska ställa frågor till databasen, exempelvis hur 

elförbrukningen för ett hushåll ser ut under år 2002:  

SELECT timestamp, consumption FROM energy.dbo.[3620190] WHERE 

DATEPART(yy,timestamp) BETWEEN '2002' AND '2003' ORDER BY timestamp 

 

Där ’timestamp’ är den kolumn där datum samt tidpunkt per timme anges, ’consumption’ är 

kolumnen över elförbrukningen per timme och 3620190 är anläggningens nummer för det 

hushåll som studeras. Frågan körs sedan genom kommandot Execute Query. Formuleringen 

’ORDER BY’ specificerar att resultatet, d.v.s. att alla värden av elförbrukningen, anges i 

datumordning mellan år 2002 och år 2003. Det innebär 8760 rader som kan kopieras in i 

programmet Excel för att användas i beräkningar. 

 

Därefter så studeras timmarna på natten mellan klockan 00:00 och 05:00 för ett hushåll:  

 

SELECT timestamp, consumption FROM energy.dbo.[3620190] WHERE 

DATEPART(hh,timestamp) BETWEEN '01' AND '05' ORDER BY timestamp 

 

Där ’timestamp’, ’consumption’ samt ’3620190’ bibehålls som tidigare men resultatet blir alla 

timmar på natten från år 2000 och framåt. Dessa kopieras sedan in i Excel där man behåller 

det år som ska undersökas. Frågan resulterar i 1825 rader per år. På samma sätt hanteras 

informationen om utomhustemperaturen varje timme. Temperaturdata från SMHI importeras 

in i databasen med Enterprise Manager och därefter ställs samma frågor som tidigare i Query 

Analyzer, med den skillnaden att anläggningsnummer ersätts med identiteten för väder-

stationen i Bromma. Det resulterar i utomhustemperaturen varje timme under ett år samt 

temperaturen på natten mellan klockan 00:00 och 05:00 det året och den informationen kan 

kopieras in Excel för att användas i beräkningar. Informationen om elförbrukningen vid 

rådande utetemperatur finns nu för alla timmar på dygnet samt för timmarna på natten, under 

ett år, i enskilda kolumner i Excel. Det innebär att det är möjligt att göra diagram som visar 

elförbrukningen under det år som studeras. Datavärden om temperaturen gör det även möjligt 

att genomföra en korrigering av elförbrukningen till normalår. 


