Energineutralt boende
Plusenergihus Finnängen
Se förvandlingen av denna villa ifrån 1976. Husets solceller ska återbetala den producera ett
överskott av el för att betala den energiskuld byggnaden kostat.

Plusenergi 2011
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2012-02-16 22:45:12
Nu har 2011 gått till ända och detta kalenderår slutade med plus 1154 kWh, där ca 430 kWh
kopplades bort, kunde alltså blivit ~1600 kWh. Men hur blev det med ekonomin då. Är
plusenergihuset gratis att bo i. Nära, men inte riktigt, se tabell:
2011 Elkonsumtion Sol
Köpt RörligNät RörligEl FastNät FastEl
[kWh]
[kWh] [kWh] [kr]
[kr]
[kr]
[kr]
Jan 1283
-98
1185 236
1434
Feb 959
-410 549 112
645
Mar 641
-854 -213 -141
0
Apr 352
-1096 -744 -493
0
Maj 323
-1368 -1045 -693
0
Jun 260
-1288 -1029 -681
0
Jul 265
-1096 -831 -550
0
Aug 342
-655 -313 -207
0
Sep 415
-790 -375 -249
0
Okt 553
-488 65
14
53
Nov 843
-126 717 147
652
Dec 966
-86
880 180
688
Tot 7202
-8356 -1154 -2325
3473
2025 325
Våra driftskostnader för energi ligger på 3500 kr/år, alltså ~292 kr/månad. Något dyrare än
TV-avgiften. Minuskostnaden som ligger under RörligNät är alltså krediteringen som vi får av

Utsikt för överskotsselen. På fakturan ser det ut så här:

Nu har denna modell som Utsikt kör med blivit publik så nu kan alla ansluta sig till denna
modell, se här.
Bor du i Utsikts Nät kan du i princip få nära noll i Energikostnad på ett hus, men det kräver en
hel del av huset och lite solceller...
Våra första elcertifikatsställning har vi också fått. Vi äger 8 st nu och medelpriset har legat på
241 kr/st under det senaste året. Just nu ligger det lite sämre till så vi behäller dem ett tag till
så får vi se...
Med hopp om en solig vår!
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Status efter sommaren
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-09-14 15:34:46
Nu kommer hösten med stormsteg. Det blåser i alla fall ordentligt idag. Dags för lite
uppdatering efter sommaren. Enligt STRÅNG har solinstrålningen generellt sett varit sämre
än år 2000-2010 vid Finnängen. Maj var dock ett undantag, med solinstrålning 175 kWh/m²,
mot medel 00-10 på 161 kWh/m². Då märktes att solcellerna, med dessa svarta bakgrund och
inte perfekt ventilerade inbyggda design gav lite mindre än den simulering jag gjort. I övrigt
om vi går på STRÅNG solinstrålning fungerar solcellerna bättre än simulerat vid ”dåligt”

väder och sämre vid” bra” väder. Rent termodynamiskt så betyder i detta fallet ”dåligt” väder
kallare, blåsigare och ”bra” väder stilla och varmt. I tabellen nedan syns uppdaterad
Elkonsumtion och solproduktionen.
2011

Elkonsumtion Sol

Januari
Februari
Mars

1283
959
641

April

352

Maj

323

Juni

260

Juli

265

Augusti
September
11e

342

Proj
Sol
-98 1185 -161
-410 549 -336
-854 -213 -825
-744 -1173
1096
1415
1368 1045
1422
1288 1029
-831 1272
1096
-655 -313 1135

129

-322 -192 378

Köpt

Avvikelse
Solinstrålning
5,5%
3,2%
-4,2%

Avvikelse
produktion
-38,9%
22,0%
3,5%

58%
38%
25%

0,9%

-6,6%

14%

8,6%

-3,3%

12%

-6,9%

-9,4%

13%

-18,2%

-13,9%

-5,8%

-42,3%

I augusti slog jag av växelriktaren under ett par veckor för att undvika allt för stort överskott.
Det avtal jag nu har bygger på att jag inte blir elproducent sett över ett år. Eftersom det nu ser
bra ut så lät jag bli att producera ~550 kWh i Augusti. Man vet aldrig vad som händer, men
bastun är snart inkopplad så då kan man ju passa på att bjuda in till ett gäng bastukvällar. Den
ursprungliga tanken var att se till att ha en elbil för att undkomma detta problem, men för vår
familjs behov känns det inte riktigt som det finns ett bra alternativ ännu. Elcykeln, den drar
helt enkelt för lite.
Tittar vi på mätarställningen ser den ut enligt diagrammet nedan:

Vi ligger på -2600 kWh i elkonsumtion år 2011.

På fredag kommer landshövdingen på besök och då ska vi provtrycka huset igen för att se om
det tappat i lufttäthet. Återkommer om resultat.
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Igår blev vi plusenergihus för 2011
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-05-24 21:16:59
Igår klockan 13 blev mätarställningen för huset under noll för år 2011. Det känns bra, 38
dagar kvar på halva året. Då kan vi vara ganska säkra på att huset verkligen kommer att bli ett
plus energihus! Trenden ses nedan i diagrammet.

April var ganska dålig i början, men tog sig emot slutet. Dock var det mycket varmt, vilket
gjorde att produktionen blev något sämre än projekterat. Se tabellen nedan.

Jag tror att anledningen till min något mindre produktion än projekterat beror till största del p
g a dålig ventilation i kombination med ett plåtslagarproblem. Plåtslagarproblemet kommer
sig av att jag får en viss partiell skuggning av plåten på översta raden solceller då solen står
som högst på dagen. Jag ska se till att åtgärda detta då plåtslagaren kommer.
Däremot har konsumtionen varit mycket under förväntat, vilket främst beror på att solvärmen
har kunnat gå emot 25grader under våren istället för 50 grader. Detta ger en hel del mer
produktion. Golvvärmesystem med rätt inkoppling till tank kan således göra mycket mer
nyttjbar solvärme vintertid.
Massor mer har hänt under våren men nu måste vi fira att vi har ett plusenergihus!
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Mars blir första plusenergimånad
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-03-26 20:30:11
Nu så här 5 dagar före sista dagen i månaden ligger vi med 170 kWh överskott. Detta bådar
gott för framtiden. Vi har sammanlagt nu gjort 700 kWh el och konsumerat 530 kWh.
Vad gäller värmesystemet ser man att lufttätheten och trögheten i huset spelar stor roll i mars.
Vi kör nattsänka genom att slå av cirkulationspumpen. Då är det 19 grader på morgonen när
cirkulationspumpen drar igång, ca kl 6. Huset är dock trögt att värma så lufttemperaturen går
inte över 20 grader förran kl 12 ungefär Däremot är golvtemperaturen behaglig då vi kör
golvvärme i köket och det är där vi är på morgonen. Frampå eftermiddagen blir det ca 21
grader i köket.

Vi kör solvärmen med strategin att hålla en ganska hög delta T över solfångarna, ca 40-50
grader i toppen och 20-30 grader i botten , så att vi både kan köra varmvattenvärmning och
värme på samma gång. När dagen är slut brukar det vara bara 45 grader i toppen av tanken så
att vi måste spetsa med 2 timmars värmepumpskörning. Då kopplas denna mot solfångarna
för att kräma ur det sista ur dem. Då slutar vi på 50-55 grader i toppen vilket räcker för att få
tillräckligt varmt vatten. Anledningen till att man vill ha hög deltaT är för att förlusterna ifrån
solfångarna minskar då snitttemperaturen över hela ytan avgör hur stora förlusterna blir.
Idag den 26 mars fick vi all-time high på 51 kWh, en riktigt perfekt dag. Inga moln. Se
diagrammet som jämförelse mot ClearSky-modell av instrålning och uppmätt produktion den
25 mars.

En intressant detalj är att maxminutvärdet för solel är 9171 W den 25 Mars. Detta erhålls då instrålningen emot solcellerna
är mycket större p g a av molnreflektion. En annan sak man ser är att den östra trädridåns
inverkan blir en mindre andel av dygnsproduktionen. Intressant nog är fortfarande
eftermiddagsproduktionen förhållandevis bra och "slår i" ClearSky-modellen, delvis beror det
av albedo ifrån lusthuset framför huset, men också att det blir lägre temperatur på solcellerna.

Om man verkligen vill vara säker på att få alla sin produktion ut på nätet bör man då
dimensionera sin växelriktare i underkant, p g a dessa molnreflektioner. Det är dock inte
fördel att göra så för att få ut så mycket som möjligt ur sin anläggning, p g a PowerThreshold, d v s att det finns en minimumproduktion som krävs för att anläggningen ska
genera överhuvudtaget. Min anläggning producerar lite för låg spänning för att det ska vara
optimalt, ca 430-500 V blir det i dessa väderlägen och det lär sjunka ju varmare det blir.
Denna växelriktare producerar bäst vid 700 V. Jag kommer dock att byta växelriktare som är
optimerad vid 610 V (SMA STP 17000 TL) för att få till högre verkningsgrad, och för att
kunna producera mer solel. Det kommer att bli en Carport gjord av solceller. Denna ska vara
till för att fixa elbehovet till vårt transportbehov.
I övrigt har vi flyttat ett hus idag. Det bruna uterummet är äntligen bortflyttat. Svärfars Grolle
var till fin hjälp. Känns skönt att se huset bara rulla iväg. Huset kommer att användas till att
bygga ut ladugården och stommen passar mycket bra. Skönt att slippa behöva nyttja nya träd
för byggnationen. De gamla telefonstoplarna kom väl till pass för att rulla på. Vi fick
hårdbeskära två äppleträd, men det tar väl endast ett par år innan de tar sig igen.
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All time high 40,34 kWh
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-03-09 13:36:11
Nu har vi haft ett par riktigt soliga dagar på Finnängen i lördags, söndags och tisdags. I går

fick vi en produktion på 40,34 kWh vilket är all time high. Intressant att jämföra mellan
dagarna är den momentana maxproduktionen. I diagrammet visas 1-minutsdata för
produktionen den 5, 6 och 8e Mars samtidigt som en ClearSKy-modell av instrålning emot
planet.

I diagrammet kan man tydligt se att förmiddagen är bortskuggad av trädridån öster om huset,
sedan blir produktionen något lägre än möjligt vilket beror på otillräcklig avkylning. Den 5e
Mars (blå) visar en del molnighet emellan solen och det intressant då är att solcellsmodulen
hinner kallna, vilket gör att när solen kommer tillbaka ges bättre output. Jag måste se över om
jag kan förbättra avkylningen lite. Plåtslagaren förstod nog inte riktigt hur viktigt det var att få
en stor luftspalt. Just nu är det endast en halv centimeter och jag tror att jag kan göra den 3 cm
stor, vilket jag tror kommer att förbättra avkylningen även riktigt varma dagar.
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Snöskottning lönsamt!
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-03-01 01:42:07
Nu är Februari till ända och det har varit en bra månad, mycket tack vare att jag såg till att
skotta av snön ifrån solcellerna. I förrgår var det plusgrader en liten stund. Sön har dock inte
fallit av plåten ännu, men den hade sannolikt ramlat av solcellerna vid det här laget. Om vi
kollar produktionen så har vi kammat in 290 kWh sedan jag skottade, vilket bör få ett värde
på ca 400 kr. 100 kr i timlön känns inte fel!
Jag ser riktigt fram emot denna månads faktura då 550 kWh känns riktigt bra.
[kWh]
Konsumtion Sol Nätutbyte / Faktura
Januari-2011 1283
-98 1185
Februari
962
-410 551

Totalt blev det 410 kWh i Februari och detta överstiger projekterat (344 kWh). Enligt
STRÅNG (http://strang.smhi.se/) har det inte varit över det normala i globalstrålning. Denna

modell interpolerar dock fram mätta resultat från endast 8 platser i landet (tror jag, rätta mig
om jag har fel)., vilket då gör denna data mindre tillförlitlg. Jag kanske borde skaffa en fast
mätning på solstrålning så att jag vet instrålningen.
Konsumtionen har också varit låg. Detta beror till stor del av att solvärmen gått in och värmt
huset en del. Vi har dessutom haft en läcka i jordvärmesystemet vilket gjorde att
värmepumpen inte gick under en vecka och det blev 17 grader i huset. Denna läcka är nu
fixad och temperaturen återigen behaglig i huset. Nu kan man nog tro att huset kan bli
energineutralt under 2011 ändå...
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Snöskottning kan bli lönsam affär
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-02-17 20:35:46
I lördags var jag uppe på taket och skottade av snön, just för att jag såg att det skulle vara kallt
en längre tid. Detta kan betala av sig riktigt bra. Vi får se.
Lö 8
Sö 27
Må 25
Ti 9
On 16
To 13
108 kWh som annars hade blivit bortskuggat av snön. Detta generar ett värde på ca 1,5
kr/kWh. Det tog dock 4 timmar så det ska bli kul att se vad timlönen blir. Det ser lovande ut.
10 dagar till med klart kallt väder säger prognosen.Det kan bli 200 kWh till på detta konto och
riktigt bra produktion i Februari. Får vi 400 kWh så får vi vara riktigt nöjda...
Elpriset ligger just nu på 60 öre/kWh och kallt väder i södra Sverige brukar få det att stiga.
Kolla www.nordpoolspot.com
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Avfuktare - energieffektiv lösning?
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-02-12 11:04:47
I och med allt byggande så har jag som tidigare nämnts haft en kraftigt förhöjd fuktproduktion
i huset. Den roterande värmeväxlaren återvinner fukten också, vilket är energieffektivt, men
kan bli problem. I går var den relativa luftfuktigheten uppe och tangerade 60 %- RH vilket är

mycket högt. På vinden blir det då för hög fuktighet och risk för kondensation föreligger.
Därför skaffade jag en luftavfuktare igår som bygger på värmepumpsteknik. Denna drar 210
W el. Jag körde den över natten och hade då kondenserat 2 liter vatten på 10 timmar, d v s 2
kWh el hade gått åt. Energin som tillförs luften i huset blir då förångningsentalpin ifrån
vattnet vilket är 1,3 kWh. COP:n för denna värmepump blir då 1,65. Nu är denna avfuktare en
Biltema lösning som är billig och införskaffad endast i detta tillfälliga syfte, men det finns
bättre avfuktare och där finns en potential att få ett COP på 3 och då kan man ju jämföra dem
med andra värmpepumpar. Ibland tillskrivs avfuktare som energieffektivare än torktumlare
och det kan de också vara i jämförelse med de vanligaste torktumlare med energiklass B eller
C. Det finns dock torktumlare med energiklass A och dessa bygger på värmepumpsteknik och
i detta fall är de ~lika effektiva.
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Jämförelse Solelprod Gäddeholm/Finnängen
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-02-12 10:13:30
I Pvsyst kan man modellera skuggning ifrån omkringliggande objekt. Nedan visas det som jag
tagit med vid modelleringen av Finnängen. Det finns två trädridåer, en flaggstång och
utbyggnadens tak som är i vägen solar solcellernas 4 strängar. Se bild.

Modelleringen beräknar skuggförlusterna till 5,5% MEN mycket viktigt modulförlusterna till
20 % p g a seriekopplingen i strängarna. En liten skuggning på en del av en modul skulle
alltså kunna slå ut hela strängens produktion. Med hjälp av by-pass dioder begränsas detta till
endast ~1/3-del av en modul. Dock påverkas spänningen i kretsen också. En flaggstång kan
alltså vara en mycket bergänsande faktor för solproduktionen.

Nu har jag sammanställt ett diagram som visar skillnaden i produktion den 9e Februari mellan
Gäddeholm och Finnängen. Diagrammet visar produktion i W/kW installerad effekt för att
visa skillnaden i skuggning. Denna dag var mycket klar så detta bör endast visa skillnaden i
skuggningsscen. Se Diagram.

Det visar sig att flaggstången mycket riktigt är en begränsande faktor. Det är en intressant
puckel som skapas på eftermiddag på Finnängen. Min tro är att denna kommer av en
albedoeffekt av det tak som ligger framför anläggningen på Finnängen. D v s att
markreflektansen är högre p g a att detta tak är av aluzink och detta tillgodogörs solcellerna.
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Annu bättre den 9e Februari men nu snö
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-02-11 15:08:20
Den 9e Februari var en mycket fin dag. Se nedanstående graf över produktion och konsumtion
baserad på minutdata.

Den blå grafen visar själva produktionen. Denna summerades till 23.17 kWh denna dag och
konsumtionen låg på 31.7 kWh. Solproduktionen tyder på att förmiddagen skuggas av till viss
del av en trädridå och eftermiddagen av ett annat träd. Senare under våren kommer dessa
förluster att minska. Det finns också en viss hackighet kring 5000 W och denna kommer sig
av att flaggstången skuggar mestadels mellanrummet mellan modulerna.
Igår och idag har det varit mest snöfall. Igår gjorde vi 0,02 kWh idag 0 men om det tänkte
sluta snöa tänkte jag gå ut och ta ned snön om det går med enkla medel...
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Vårtecken
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-02-08 16:34:56
Ännu är inte dagen slut och vi har redan passerat 20 kWh elrpoduktion för idag. Det kan bli
21 eller 22, vi får se. Kul. Vi har till och med fått en hel det värme i soltanken idag. Jag har
dock inte mätning på denna ännu.

Sammanställningen hittills ser ut enligt nedan:
Konsumtion Sol Nätutbyte
September 689
-430 258
Oktober 1023
-530 494
November 1126
-134 992
December 1469
-1 1468
Januari
1283
-98 1166
Vi ligger en del back emot prognosticerade värden, men det kan väl tänkas bli bättre nu när
det är varmare och soligt. Vi har dock lite mycket fuktproduktion i och med att vi tapetserar
och målar mycket just nu. Detta innebär att vi tillför ett antal liter vatten som måste torkas och
detta resulterar i att fukthalten går upp. I och med att den ventilationvärmeväxlare vi har
återvinner fukten blir en stor del av fukten kvar i huset. Som jag tidigare nämnt försöker vi
lägga oss kring 40% relativ luftfuktighet inne, men det blir ofta mer nu under byggtiden.
Vi hade en visning av huset den 2a februari då vi också provtryckte huset. Då man
provtrycker sätter man in en fläkt i en dörr och ställer in tryckskillnaden mellan inne och ute
på olika över- resp. undertryck.

Provtryckningen gav dessa resultat:
-10 Pa 20 l/s
-20 Pa 35
-30 Pa 40
-40 Pa 48
-50 Pa 60
-75 Pa 76 l/s
+10Pa 23 l/s
+20Pa 33 l/s
+30Pa 43 l/s
+40Pa 53 l/s
+50Pa 66 l/s
- betyder undertryck och + övertryck. Snittvärde vid +-50Pa är 63 l/s, vilket är den siffra som
används för att visa hur lufttätt huset är. Vi har en volym på huset som är ca 600 m3 och en
omslutande area som är ca 450 m2. Jag ska mäta upp detta lite noggrannare framöver. Men

detta indikerar att vi ligger på ca 0,4 oms/h eller 0,10-0,15 l/s m2 extern omslutande area.
Passivhuskraven är 0,60 oms/h eller 0,3 l/s m2 omslutande area och då är vårt hus i princip
dubbelt så bra. Denna lufttäthet är mycket avgörande för hur bra ventilationsvärmeväxlingen
fungerar och hur mycket energi huset använder under ett år. Innan vi gjorde renoveringen låg
vi på 800-1000 /s för hela huset och nu ligger vi på under en tiondel. Om vi översätter detta i
kWh per år i värmebehov så översätts ungefärligt 1000 l/s till 8000 kWh/år och 60 l/s till 500
kWh/år i infiltrationsförluster vilket indikerar att vi har sparat en stor del av värmen genom
infiltrationstätning.

Snart ska jag ta lite bilder på vårt nya uterum som i princip är färdigt. Vi håller på med golvet
nu...
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Fint väder och 13 kWh

Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-01-21 01:22:12

Idag har jag varit uppe på taket och fotat lite med värmekameran för att se om jag kunde se
något på solcellerna. Men det var inte helt lätt. Mycket svårt att se displayen i så god sol.
Nåväl fint väder var det i alla fall:

Fick en fråga om hur jag reglerar ventilationen för huset. För tillfället har jag ställt in systemet
på 47 l/s, vilken är vad byggnormen kräver med utbyggnaden. Dock så kollar jag över
ventilationen då och då med CO2 sensor. Sist jag gjorde det tyckte jag att vi hade lite hög
CO2. Gick endast ned till 600 ppm i köket under natten, men då hade jag ocksålägre flöde. Nu
är det mest RH:n jag vill reglera. Jag vill gärna hamna på ca 40% Relativ luftfuktighet (RH).
Så om den går upp försöker jag ventilera mer. Då jag sätter på maxläget på fläkten blir det
obalanserad ventilation, ca 60 l/s frånluft och 80 l/s tilluft, vilken gör att jag gärna öppnar ett
fönster så att luften går ut där. Funderar dock på att sätta reglaget vid spisfläkten så kan man
få nära balanserad ventilation när man kör spisfläkten.
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Produktion
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-01-19 10:16:01

Oj jag såg att jag inte hade visat någon bild på hur huset ser ut vintertid... Utan snötäcke på
solcellerna. Så här kommer en sådan bild!
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Standby
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-01-19 02:24:14
Det har visat sig att standby effekter spelar mycket stor roll för detta projekt och idag har jag
kartlagt dessa. Tabellen nedan visar W. och om detta multipliceras med 8,76 så blir det hur
många kWh som åtgår under ett år.
Värmepumpdator
8,5
Elelement compressor
44
Spis
8
Kyl
2
Frys
1
Diskmaskin
1
Mikro
2
Solcellsväxelriktare
2
Elcertifikatsmätare
4
Modem
8
Telefon
5
Tvätt & Tork
4
2st IKEA-lampor med 12 V transformator 3
Soldator
3
Cirkpump
60
Ventilation
120
Det visade sig att värmepumpdatorn inte i sig drog så mycket, utan att det var en oljevärmare i
kompressorn på värmepumpen som drog det mesta. Nu är den urkopplad 44 W, eller 400

kWh/år. Förstå vilken skillnad det gör för ett sånt här projekt...
Att spisen drar 8-10W är en skam för Cylinda. Det borde räcka med 1 W.
Kylen är gammal och ska få tjäna ut sitt liv sedan ska vi köpa en utan standby.
Mikro. Köp aldrig en med display så slipper vi denna standby.
Att solcellsväxelriktaren drar 2 W får man väl räkna med, men att elcertifikatmätaren drog 4
gör att solcellsinstallationen tappar 0,5% av sin årsproduktion till stand-by.
Modem och telefon skulle man gärna vilja få en nattavstängning på så att man slipper denna
stand-by då.
Vad gäller halogenlampor med 12V köp aldrig en med transformatorn före strömbrytaren.
Detta är både ur brandsäkerhetssynpunkt och att de faktiskt drar stand-by.
Cirkpumpen kan effektiviseras. Vi får se lite hur vi ska göra med detta. Med det system som
jag utvecklar är tanken att allt med värmen i huset ska styras ifrån soldatorn. Då menar jag
solvärmedatorn och då får man bara 3 W stand-by totalt.
Ventilationsaggregatet har fått gå hårt. Det går att uppfylla normen för ventilationskrav på
boyta med 0,35 l/s,m2 på den gamla boytan 112m2 med endast ett tillskott på 50 W, där 17 W
går till vardera likströmsfläkt och 17 W går till rotorn (50 kWh/år). Dock så har det visat sig
vara olämpligt att ha så lågt ventflöde i alla fall detta år, då vi har 3 barn (mycket tvätt och
tork), 1 hund, 1 katt, en fuktig betongplatta och en del besök under vintern. Detta har
resulterat i att vi fått köra något hårdare och eftersom elförbrukningen ökar exponentiellt blir
det ganska snabbt mycket sämre prestanda. Under november till februari har vi fått köra på
130 W och ca 50 l/s vilket drar betydligt mer (1100kWh/år). Lyckligtvis finns ett smidigt vred
som vi kan använda för att reglera detta. Vi antar att vi kan landa någonstans på 700kWh/år.
Prognosticeras värmeanvändning under ett normalår är enligt denna kurva:

Där röd är varmvatten och blå är värme. Denna simulering görs i IDA ICE, ett
byggnadssimuluringsprogram som är mycket kapabelt att göra noggranna simuleringar. Det
viktigaste med simuleringarna är dock att de också valideras samtidigt. Detta gör man genom
att mäta upp temperatur och förbrukning och samtidigt jämföra. Denna modell för detta bygge
har validerats emot november och decembers klimatdata och mätt temp och
värmeanvändning.
En bild på modellen syns nedan:

Solvärmen har också modellerats under att normal år och denna bör ge ett visst överskott,
vilken skickas ned i marken för att ladda marken under huset. Jag återkommer senare då jag
har lite mer mätta data i detta ärende så att jag har något att jämför med.
Till syvende och sist är det bara el som handlas till detta hus och denna balans ser ut som
följer, enligt nuvarande konfiguration:

Areadiagrammen visar elförbrukning, den blå är hushållsel och den röda är el till
värmepumpen. Solcellerna (gula staplar) ska ge ca 9000 kWh/år om jag nu lyckats
prognosticera allt som det ska vara. Elförbrukningen ligger nu på ca 8500 kWh, men hoppas
kunna gå ned till 7000 kWh genom att främst bli av med stand-by och byta en del belysning
till mer effektiva. De nedåtgående staplarna är det exporterade elen på månadsbasis. Fr o m
April ska detta förhoppningvis inträffa...
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Gott Nytt År
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2011-01-09 23:19:31

Solcellerna har inte producerat en enda kWh under december och snön bara öser ned. Man
bör ha i åtanke att det teoretiska eltillskottet för November-Januari endast är 5% av
årsenergin, varvid det som förloras nu p g a snötäckning är en försumbar del. Jag samarbetar
med Bengt Stridh som också bloggar om solceller på:

http://bengts.blogg.viivilla.se/author/bengts/
Bengt har dock sopat sina solceller ganska ofta och fått ut en del under december (19 kWh).
Det har inte vi, vilket resulterade i 1 kWh under hela december. Istället hoppas vi att den snön
som ligger där ger ökad isolering till taket och vi förlorar mindre värme ut genom huset.
Bengt har 3,36 kWp installerat (1/3-del så stort som vårat) trots detta har det producerat riktigt
bra. Han har kombinerade amorfa kiselsolceller och monokrystallina. Dessa ger sannolikt bra
low-light output vilket också bidrar till att hans anläggning fungerat bra. Vi får se när våren
kommer hur våran anläggning jobbar.
Glädjande nog så var det riktigt varmt idag och jag tog en sväng upp på taket och puttade till
snön. Det räckte för att hela ytan (ca 40 cm snö) ramlade ned. Skönt. Det känns lite lugnare nu
att ha snön nere på marken istället för på solcellerna. Precis efter att jag fått ned det mesta gav
dom ~2000 W. Totalt idag 4 kWh.
När vi köpte vår växelriktare var tillgången på växelriktare dålig och vi tog därför en Danfoss
10 K TLX som har bäst verkningsgrad vid 700 V. Våra modulsträngar ger ca 500 V varvid
detta ger upphov till lite onödiga förluster. Jag har kommit fram till att det går relativt enkelt
att koppla koppla om strängarna för att få bättre verkningsgrad. Detta kan bli ett sommargöra
om det känns relevant. Det är lite riskfyllt att flytta runt solcellerna så vi får se hur det ser ut
till sommaren.
OjOj oj vad tiden har rasat på här under hösten. Nu till sist ska jag uppdatera allt som hänt:
Först börjar vi med en uppdatering av produktionssiffrorna:
Totalt december 1 kWh
Totalt november 134 kWh
November inleds bra med en hel del produktion. 100 kWh bara första veckan, men sen
kommer snön och därefter blev det svårt att få något soleltillskott
Totalt oktober 510 kWh
Mer än prognosticerat enligt min modellering ( 430 kWh). Det var kanske lite soligare än
väntat.
Totalt September ~600 kWh
En del producerades innan mätaren var på plats så då var det endast växelriktarens mätning
som fungerade. Modellerat 759 kWh.
I Diagrammen visas konsumtion(grön), soleltäckt last(blå) och exporterad el (röd). Fram till
och med 7 november var effektspikarna ganska stora, över 10 kW studtals. Efter detta är
vämesystemet drifttaget och sedan dess har endast värmepumpen gått.

Värmesystemet har varit en saga i sig då kineserna som skulle leverera en specialvärmepump
med möjlighet till att ha en extern kondensor. Tyvärr löste de inte denna förfrågan och vi fick
koppla in systemet med vattenkoppling till tanken och extra växelventiler. Dyrt och mycket
extra arbete i form av lödning och elkopplingar. Lyckligtvis träffade jag en klippa på
värmepumpssystem, Jörgen Hilke, på Import-ant AB. I fredags, den 7 januari fick vi tillfälle
att koppla in värmepumpen på det sätt som var avsett och stratifieringen i tanken fungerar
utmärkt. Jag lät värmepumpen gå över natten och vi hade 80 grader i toppen och ca 35 i
botten. Detta innebär att värmepumpen kan gå med en kondenseringtemperatur på ~35 grader
vilket ger hög värmefaktor och samtidigt får vi väldigt varmt varmvatten. Förstår inte varför
alla värmepumpar alltid har en fet elpatron på 9 kW. I och med att de har det så blir de en
förtäckt elpanna, eftersom man inte märker att värmepumpssystemet börjar gå dåligt då
elpatronen alltid kan fixa värmen. Inga kylskåp eller frysar som har något back-up system
som år in då kompressorn slutar funka. Det som behövs är en aning överdimensionerade
system spm tål en viss degradering över tiden.
Det ska bli spännande att se hur värmesystemet går nu med sitt nya utförande. Det finns
fortfarande en del finlir kvar att justera in, men förhoppningen är att denna systemlösning ska
komma till verket med årsvärmefaktor, ca 5. Någon som är intresserad?
Övriga händelser:
~15 December
Elforsk 10:93 Konsekvenser av nettodebiteringens längd blir klar och finns för nedladdning
på elforsks hemsida. Trevlig läsning! Finns utlagd på:
http://www.elforsk.se/

3 December
35 Masterstudenter ifrån Linköpings Universitet var och hälsade på. Mycket trevligt besök
med motiverade studenter ifrån världens alla hörn. En del gillade konceptet och tog kontakt
senare via facebook och email. Vid besöket utförde vi den första provtryckningen av
byggnaden då den stod helt klar. Denna provtryckning visar mycket goda siffror. Totalt 100
l/s luftläckage vid 50 Pa då inte skorstenar eller spisfläktar är pluggade. Pluggas dessa 3
minskas luftläckaget med 10 l/s var. Så totalt 70 l/s om man utför provet enligt norm. Huset
har en volym på ca 600 m³. Detta innebär ca 0,12 luftomsättningar per timme (oms/h), vilket
är mycket god lufttäthet. Passivhusnormen föreskriver max 0,3 oms/h.
2 December
Vi fick emottaga ett pris för lufttäthetsutredning ifrån Bixia Miljöfond. Detta känns mycket
kul då det sätter lufttäthet på kartan i energieffektiva hus. Mycket viktigt, tack för detta Bixia!
Det projekt vi fick stöd för är för att tryckprova huset först vid byggnation och sedan efter 1 år
för att se om lufttätheten håller även i längden. Mina forskningsresultat ifrån vanliga
träregelväggar med ålderbeständig fuktspärr som diffusionsspärr visar att de ganska snabbt
degraderas och tappar lufttäthet. Detta känns inte så konstigt heller eftersom detta plastskikt
får jobba hela tiden då man sätter på köksfläkten.
26 November
En skavdorn ifrån Utsikt och Linköpings Kommun kommer och hälsar på för att se
anläggningen. Mycket trevligt, hoppas att vi sått en frö.
7 November
Värmesystemet blev helt klart varvid vi värmde upp systemet för att bli av med syret i vattnet.
Det syns på elförbrukningen. Vi gjorde denna upphettning med elpatron därför syns den väl.
Efter detta datum syns inga fler höga spikar i elförbrukningen därför att nu går endast
värmepumpen för att värma huset.
23 September
Vi får vårt första studiebesök ifrån ett projekt som Linköpings Universitet driver tillsammans
med Cerbof. Här finns ett antal industriforskare, personer med ansvar för energifrågor i större
bostadsbolag i Norrköping.
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1 elcertifikat
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-10-19 09:30:07
Oj, tiden går fort. Nu har vi redan producerat det första elcertifikatet. D v s vi har producerat
1000 kWh från den 8 september till 16 oktober. Diagrammet nedan som visar hur
produktionen kan se ut en typisk ganska mulen vecka i september och en klar vecka i oktober.

140 kWh denna vecka i
september

200 kWh denna vecka i oktober
Första räkningen har kommit Den visar att vi nettokonsumerat 258 kWh under september.
Inte så illa. Vi kör fortfarande på elpatron.

Värmesystemet har varit väldigtomfattande att implementera, men det är på gång nu. Det rör
sig om 100-tals lintätade kopplingar och kopparlödningar. Alla kretsar är kopplade:
Varmvatten, värme, Sol och värmepumpens brinekrets. De håller tätt och sol och brine är
fyllda med frostskyddsvätska. Nu återstår i princip bara elektrisk inkoppling av
värmepumpen.
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Elmätare på plats
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-09-16 20:15:16
Nu var det en stund sedan Utsikt var på plats och installerade mätarna. Den gamla mätaren
bytte de ut emot en som kan läsa av både import och export och göra detta på timbasis. Den
andra mätaren är för elcertifikat och sitter direkt efter växelriktaren.
Produktionsloggen säger nu:
v35 74 kWh ( fr o m 2a sept)
v36 145 kWh
v37
må 19 kWh
ti 7 kWh
on 27 kWh
to 22 kWh
Totalt hittills 294 kWh
Om man tittar på de mätare som elbolaget installerade så har :
142 kWh producerats och registrerats för elcertifikat på 8 dagar.
Av dessa har 86 kWh gått ut på nätet.
Tyvärr går fortfarande inte solvärmeanläggningen eller värmepumpen varvid

242 kWh har gått åt till huset sedan 8 dagar tillbaka.
Solvärmen är på gång, men det blir en hel del installation vilket tar sin tid. Tyvärr får vi nog
räkna med oktober innan detta är klart.
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32,64 idag!
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-09-03 22:41:47
Idag blev produktionen 32,64 kWh, en riktigt skaplig prouktion. Dessvärre upptäckte jag att
vi får betala för att leverera ut elen på nätet. Det är så att nätägarens mätare inte mäter vilken
riktning strömmen går, så just nu är det dyrt att ha solcellerna på taket, men i början på nästa
vecka har vi blivit lovad att de kommer och byter ut mätaren. Vi får då också möjlighet att
sälja elcertifikat. Även om det också är en dyr historia. Vi kanske inte ens går plus på det.
1200 kr/år plus 1550 kr i mätaravgift. Elcerifikatpriserna ligger på ca 240 kr/MWh, och vi
kommer att producera ca 9 st/år. Om elcertifikatpriserna går upp så kommer det att gå bra.

Solvärmen är också på plats och provtryckt. Nu är det dags för en massa installationsarbete i
källaren!
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Vi producerar el
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-09-02 23:59:48
Äntligen! Nu är anläggningen igång och vi producerar!!! 3000W blev startvärdet denna kväll
den 2a september.
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En hel sträng är satt!
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-08-22 22:14:26

Voltmetern visar 540 Volt! På första strängen och 180 Volt på den påbörjade nya!
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Emellan regnet kommer solen!
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-08-21 22:14:11
Nu har 6 av 36 solcellsmoduler blivit installerade.
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Regnet bara öser ned
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-08-20 15:31:21
Oja, nu har det gått en liten tid här på Finnängen. Men oj vad snabbt en sommar kan gå. Nu
har äntligen containern kommit och förberedelserna på taket är klara. Titta på bilderna. Det är
ett gult difusionsöppet membran som legat som takskydd över plywooden under denna
regnperiod som varit alltför länge. Dessvärre verkar det som den bara fortsätter...
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Uterum
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-07-21 22:59:01
God kväll i sommarvärmen. Efter en liten tids semester ifrån bloggande är det dags att ta tag i
det igen. Uterummet börjar ta form. Fönstren är på plats, och en del isolering

U-värdet på vägg och grund blir 0,10 W/m²K, i taket 0,07 W/m²K.
Vy ifrån en stol i uterummet:

Lite mycket cellplastlook än så länge men snart så...
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Glad midsommar
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-25 11:49:43

Nu är utbyggnadens stomme klar och regnsäkrad, med gult membran.
Glad Midsommar!
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Oktagonen tar form
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-23 09:21:04
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Konstruktionsskiss oktagon
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-18 19:19:57
Att få ihop konstruktionen till utbyggnaden har varit lite arbete med, men nu tror vi att vi har
en lösning. Se bild

För att hålla ihop
konstruktionen sätts stålband runt hela hammarbandet 3mm x 40 mm band. Detta i 2
uppsättningar. En övre och en undre.
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Välisolerade fönster
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-18 16:51:22
Välisolerade fönster gynnar också komforten. Till vänster nedan syns de gamla kopplade 2glasfönstren och till höger de nya med U-värde 0,53 på glasmitt. Yttemperaturen är 20,6 C på
de nya och 16,0 C på de gamla vid detta tillfälle när det är 10 plusgrader ute. Togs i Maj. Det
behöver vara riktigt kallt för att få kalldrag ifrån dessa fönster.

Tyvärr är fönsterramarna något sämre och gör att totala U-värdet blir 0,77 för ett 1,2x1,2m
fönster.
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Bryt köldbryggan
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-18 00:41:09
Betongplattan behöver skäras till lite så att köldbryggan verkligen blir bruten. Detta görs då
betongen blivit lite hårdare, men fortfarande hanterbar.
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EMTF-lunch i Östergötland om solel
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-07 18:02:07
Medans grunden brinner tänkte jag passa på att informera om ett kommande lunchmöte som
handlar om solel som intresserade gärna får komma och besöka, följ
anmälningsinstruktionerna...

Arealen för att ersätta nuvarande globala fossila energibehov med bioetanol kräver 2/3 av
jordens landareal. För samma effekt behövs med dagens solcellsteknik bara en area
motsvarande Sveriges yta. Med andra ord finns det en god potential för solcellsel, även i
Sverige. Till skillnad från Tyskland, med 1000 ggr mer installerade solceller, har Sverige
använt investeringsstöd för nätansluten solel, ett bidragssystem som gäller till och med år
2011.
Då solcellsel produceras dagtid och elpriset är högst dagtid finns ett mervärde för elbolaget att
ta emot solel p g a denna samvariation, vilket ger förutsättningar för årsnettodebitering. Om
detta och potentialen för solcellsel i Sverige, men även nedbruten på östgötsk nivå kommer
Andreas Molin, doktorand vid Linköpings universitet att berätta om vid en EMTF-lunch i
juni.
Tid och datum: 11.30-13.00, den 17 juni. Vi inleder med att äta dagens lunch ca 11 30 i
restaurang Kåralllen, Linköpings universiet. Föredraget börjar klockan ca 12 00 i Klusterrum,
315:934, ovanför ingång 15, hus A, på Linköpings universitet. Kl 13 finns möjlighet att
beskåda solcellsinstallationen på universitet.
Föredragshållare: Andreas Molin, Linköpings universitet
Anmälan snarast till: Olle Rosenbaum, olle.rosenbaum@afconsult.com, fax 010-50 50 101.
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Förderedelser för att gjuta u-min grund
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-05 10:53:11

Så här ser grunden ut nu, med s k graphite-isolering ifrån cellplastdirekt under plattan. Denna
isolering sägs ha lamdavärde 31mW/mK vilket är ca 30% bättre än vanlig cellplast av samma
kvalitet (S70). Överst uppemot betongen kommer vi dock att lägga ett lager vanlig cellplast i
S120 för att fördela lasten ifrån betongen jämnare.
Nu är det ett lager graphite-cellplast till som fattas och sedan 2 cm vit cellplast, sedan är det
dags för armering.
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Fasaden tar form
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-06-03 00:37:12

Nu börjar fasaden äntligen att likna något. Det är dock bara grundputs ännu så länge, men den
vita putsen är inköpt är nog klart i nästa vecka. Samtidigt pågår grundarbetet för utbyggnaden.
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Historik
Solceller på byggnaderSkapad av Andreas Molin 2010-05-28 16:53:28
Renovering till plusenergihus på Finnängen

Detta är berättelsen om en renovering ifrån en vanlig villa byggd 1976 till att få den till ett
sant energineutralt boende, där solceller ska generera överskott av el så att det kan återbetala
den tillverknigsenergi som det kostat att bygga den. För att åstadkomma detta görs en generell
standardhöjning och renovering av de flesta rummen. För att få ned energianvändningen
tilläggsisoleras & tätas byggnaden. Fönster byts ut. En värmepump med markslinga installeras
och ett ventilationsaggregat som återvinner värmen i frånluften. Solvärme och solceller
installeras på hela taket, där solcellerna ger ca 10000 kWh/år och solvärmen klarar av halva
årets varmvattenbehov. Resterande värme- & varmvattenbehov tas med värmepumpen.
Överbliven solvärme lagras i marken under huset för att tas ut vintertid genom värmepumpen.

Nedan finns bilder ifrån projektets början, 2009-01-15 (längst ned) tills April 2010 och
fortsättning följer.

April 2010. Vargavintern ställer till det så att vi måste vänta med fasadisoleringen, men till
sist i April så börjar grundarbetet vara klart. Fönstren är bytta och infästningen tätad.

2009-11-05.Byggnadsskalets förbättring börjar med grunden. En dränering med lite tillägg
som ger möjlighet att "dumpa" överbliven solvärme under huset.

Men dessväre är åttkantigt inte det lättaste att bygga, så det är viktigt med att få till
konstruktionen rätt också.

Samtidigt pågår planerna på hur utbyggnaden ska se ut. Vi vill ha något som är vackert att se
på, att vistas i och funktionen är att det ska kunna användas som uterum, samlingssal,
vardagsrum och farstu. Efter att ha varit på Valö i Björkhult kom inspirationen. Åttkantigt är
vackert!

2009 Juni-Juli. Sommarens projekt var att få ordning på köket. Bilderna visar hur ett kök kan
se ut under renoveringsstadiet.

2009-05-05. Badrummet blev klart. Nu är det dags at ta tag i köket.

2009-04-07. Det nya badrummet börjar ta form. Men det är åtskilliga fuktspärrsskikt som
måste vara korrekt gjorda först.

Köket upplevdes lite trångt och behövde bytas. Efter oändligt många turer på hur vi skulle
göra kom vi fram till en lösning som skulle ge ett större kök. Köket ritades först i Ikea
HomePlanner.

Badrummen med välhållen 70-talsstandard får tyvärr bytas ut :-)

2009-01-15 Kåken förvärvas och ser ut som sådan
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