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El i huset 

Der er så mange aspekter i forbindelse med at få og have elforsyning i det svenske hus: valg af 
leverandør, installation af el eller evt. selvproduceret 230 V uafhængigt af en leverandør, dimensionering 
og valg af el-radiatorer og meget andet. Er du ved at købe hus, eller er du nybagt torpare, så er der en 
god chance for, at du kan spare penge ved at læse afsnittet! 
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”Alt” om el i Sverige (indledning) 
 

Desværre står her langt fra ”alt” om el i Sverige, men det er forsøgt at samle oplysninger om en lang række 
emner, der kan være relevante for os torpare. Emnerne relaterer sig alle til elektricitet, men er ganske 
forskellige – nogle er meget ”praktiske”, andet er mere baggrundsstof. 
 

Meget af det, der står her, ved du sikkert (eller det er måske ligegyldigt for dig og din situation) – men der 
er nok en eller anden oplysning, der kan være af værdi for netop dig. Og forhåbentlig vil indholdet med 
tiden kunne udbygges yderligere. Forslag og supplerende tekster er velkomne. 
 
Indholdet kommer rundt om mange emner: 
 
– Forhold, der direkte vedrører, hvorledes forsyningen er opbygget i Sverige, er beskrevet under 

Elforsyningssystemet i Sverige og under ”Valg af den rette pris for el” samt underemner.  
– Hvis du ikke rigtig kan huske det der med volt og watt, ampere og kilo-watt-timer, som hurtigt bliver 

nødvendig viden, for at man kan håndtere tingene, når man taler om el, kan du få genopfrisket lidt af 
skolelærdommen i afsnittet med lidt fysik.   

Bliver det for pebret at blive tilsluttet elnettet, vil du nok overveje noget med solceller og akkumulatorer! 
Et sådant anlæg bliver noget mere anvendeligt, hvis du laver 12 V jævnstrømmen om til 230V vekselstrøm. 
Det står der rigtig meget om under ”El fra solen”. 
 

Og så nogle meget jordnære emner: 

 Har du brug for en ”dims”, der næsten mirakuløst gør det muligt, at du kan trække mere strøm, uden at 
sikringerne sprænger – eller har du et oliefyret centralvarmeanlæg, du gerne vil have ændret til el – så 
er der noget at læse under Belastningsvakt og "Elpannor". 

– Skal du udskifte eller nymontere elradiatorer, så er der lidt gode råd at læse under Elradiatorer. Her 
står der også lidt om klikkelyde, dimensionering og om, hvordan man kan afhjælpe træk (kuldenedfald) 
fra et vindue – eller afhjælpe problemer med et vindue, der altid dugger. 

– Skulle du have lyst til selv at foretage el-arbejder i huset, så finder du henvisning til og referat af de 
svenske regler under Hvilke el-arbejder må man selv udføre? 

 
El koster penge! Mange synes det er dyrt – og mange gange betaler medlemmerne ”for meget”.  
– En indgang til emnet finder du under Valg af den rette pris for el. 
 
– Står du og vil prøve at sammenligne prisen for opvarmning med el, olie og brænde, er der lidt hjælp i 

afsnittet ”Forskellige typer brændsler – omregningsfaktorer”, og overvejer du at holde huset frostfrit 
om vinteren, kan du få lidt input til dine overvejelser i afsnittet ”Skal huset holdes frostfrit?” 
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Mest om priser og køb af el 
 
Valg af den rette pris for el  
Elforsyningen i Sverige har været "afreguleret" siden 1996/1999 – den proces, der gik i gang i Danmark 
omkr. 2002. I et ”afreguleret” marked er der mindst mulig monopol for enkelte 
leverandører, uden at det dog er ren ”junglelov”. 
Det betyder, at der nu er en ganske skarp – men langtfra fuldstændig – opdeling 
mellem el-producenten (el-værket), el-leverandøren/el-handleren (der sælger 
strømmen til dig) og el-forsyningsselskabet (der ejer ledningerne og kablerne, der 
transporterer strømmen frem til dit hus). 
 
Den store forskel fra forholdene i Danmark er, at man i Sverige faktisk kan spare 
pæne beløb ved at vælge den ”bedste” leverandør. Myndighederne FORVENTER, at 
du aktivt vælger. Du kan/bør både vælge, hvilken el-leverandør du ønsker, og 
hvilken pristype du vil have. Det kan du læse mere om under ”Forhold mht. 
nätbolaget”, ”Valg af el leverandør” og ”Valg af prisaftale”. 
 
Under ”Hvad koster el i Sverige” er der en oversigt over de samlede priser – helt generelt. 
”Elforsyningssystemet i Sverige” giver for de mest interesserede en mere nøje gennemgang af de mange 
aktører, der er involveret i at producere og importere, flytte og levere el i Sverige. 
Endelig er der et lille afsnit om ”Din første elregning!” 





 
Forhold mht. nätbolaget 
”Nätbolaget” er det firma, der ejer kablerne/ledningerne frem til dit hus. Det er også dem, der aflæser 
måleren, reparerer ledninger, der er faldet ned, og fjerner træer, der er stormfældet ned over ledningerne. 
Og det er dem, du kan tage fat i ved strømafbrydelser. 
Du kan ikke selv vælge nätbolag, når først du har valgt det hus, du vil købe – de har eneret i et givet 
område. Men der er alligevel ting, du skal se på i forhold til ”nätbolaget” for ikke at betale unødigt meget! 
 
Først skal du se på, hvilken størrelse hovedsikringer (sikringerne ved måleren og evt. i masteskabet) du har 
– eller snarere, hvilken kapacitet du betaler for. Det er MEGET dyrt (flere tusinde kr/år) at betale for 25 A 
eller 35 A sikringer, hvis du kan nøjes med 16 A. Dette vil især kunne forekomme ved tidligere landbrug og 
savværker! Du bør få de mindste hovedsikringer, som du kan klare dig med. En "belastningsvakt" kan ofte, 
hvis huset ikke er meget stort, få dig ned på 3*16 A, selv med elvarme og elkomfur.  
Det skal dog siges, at der pt (2019) er en proces i gang med at skifte til ”effektafgifter” – derefter vil 
sikringsstørrelsen ikke betyde noget for prisen, til gengæld vil det blive dyrere at bruge strøm i de timer, 
hvor alle andre også gør det. Dette er kun lige på vej – så denne tekst er sikkert forældet, når du læser den. 
Hvis du skal have mindre hovedsikringer, skal du have udskiftet ”bundpropperne” (der hedder passdelar på 
svensk) i sikringshullerne, så der ikke KAN sættes større sikringer i end f.eks. 16 A. Elinstallatøren, der SKAL 
udføre dette arbejde (du må under ingen omstændigheder selv gøre det), skal så melde udskiftningen til 
nätbolaget. 
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En anden væsentlig ting at gøre er at undersøge (alle nätbolag har fin information på nettet), om dit 
selskab har flere typer aftaler at vælge imellem. Typisk er der kun én af disse, der er relevant, idet de 
øvrige er for storforbrugere – eller lejligheder. Men du bør nok lige kontrollere det – også at du ikke har 
”arvet” en helt forkert aftale – igen noget, der kan ske, hvis dit hus har haft en helt anden anvendelse 
under den sidste – eller forrige – ejer.  




 
Valg af el-leverandør 
El-leverandøren er det firma, der SÆLGER selve energien til dig. I princippet sender de netop den mængde 
elektricitet, som du bruger, ind i det svenske net et eller andet sted, hvor de fremstiller energien, hvor de 
importerer den, eller blot hvor de køber den fra et kraftværk eller måske en papirfabrik. I virkeligheden 
sender de ikke mere strøm ind i det øjeblik, du tænder for komfuret. Det hele kører på gennemsnits 
betragtninger. 
 

I Sverige som i Danmark kan du selv vælge hvilket firma, du ønsker at købe energien fra. Forskellen fra 
danske forhold er, at der i Sverige kan være en del penge at spare. Heldigvis er forskellene mellem de 
enkelte selskabers priser blevet noget mindre i løbet af de sidste par år – konkurrencen virker åbenbart! 
 
Husk, at du i virkeligheden bare tapper el fra den samlede pulje i landet. Din forsyningssikkerhed med 
videre er fuldstændig uafhængig af, hvilken leverandør der formelt leverer din el. 
 
Hvis du er en typisk(?) torpar, der kun bruger el til lys, mobilopladning, måske TV samt lidt til opvarmning 
(et årligt forbrug på måske 2000 kWh – eller meget mindre), skal du især passe på med den faste afgift til 
el-leverandøren. Selvom leverandørens faste afgift er lav (og efterhånden 0 hos flere og flere), kan et par 
hundrede kroner pr. år let gøre en lav kWh-pris til en dyrt valg.  
Hvis du bruger mere el (el-opvarmning, vinterbrug og frostfrit hus) - måske 5000-8000-12000 kWh - bliver 
selv få øres forskel mellem billigste og dyreste pris væsentlig – og kan svare til flere 100 kroner pr år. 
Hvis du først flytter mere eller mindre fuldtids til Sverige (eller har et stort hus) og ender langt over 20.000 
kWh, er forskellene naturligvis endnu større. 
 
Hvis du overvejer at skifte leverandør, så kan du finde masser af sammenligninger og 
beregningsprogrammer (der inkluderer faste afgifter osv.) på: www.elpriskollen.se. Desværre er 
nedennævnte Kundkraft ikke direkte med i denne beregning. 
 
Med lidt held indtjenes der en ekstrem god skattefri timeløn ved at finde frem, hvad du har af typisk 
årsforbrug, og bruge en halv time på ”Energimarknadsinspektionens” ovennævnte ”elpriskollen”-
hjemmeside for at se, hvordan din nuværende leverandørs pris ligger i forhold til andres og undersøge 
forskellene mellem de forskellige pristyper. Og selv for en torpar med et temmelig lavt forbrug kan der som 
nævnt let være et par hundrede kroner sparet pr. år (til forskel fra forholdene her i Danmark) - og under 
alle omstændigheder bør du have valgt den type prisberegning (variabel/fast og næppe ”tillsvidare” pris), 
som passer dit temperament bedst – det kan du læse mere om her. 
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Du skal også huske, at uanset om der kommer bureaukratiske problemer i forbindelse med et evt. skift af 
leverandør, bliver din strøm IKKE uden videre afbrudt – det er der taget højde for i lovgivningen. 
Selve skiftet er normalt let – udfyld noget på internettet – eller ring hvis der er krav om svensk 
personnummer - og der kommer en blanket til underskrift. Meld evt. aftalen til autogiro i din svenske bank 
eller hos leverandøren, hvis din bank tillader det – få under alle omstændigheder fakturaen pr. e-mail og 
IKKE PR. POST. 
 
"Kundkraft": 
Der findes en "indkøbsorganisation", der kan skaffe endnu billigere el.  
De samler hver måned et (stort) antal forbrugere sammen, som alle accepterer at købe el til en given – 
ganske lav – maksimal pris i hele det næste år eller to eller tre. Derefter lader organisationen div. 
leverandører byde, således at den aktuelle pris bliver endnu lavere end den maksimale pris, som man 
accepterede, da man tilmeldte sig. Adressen er www.kundkraft.se.  
 
Danskere uden svensk personnummer er velkomne som kunder/medlemmer! Hvis du bliver afkrævet 
personnummer ved tegning af aftale på nettet, så finder du mail adressen (medlemsservice@kundkraft.se) 
og skriver til Kundkraft. De både kan og vil – med glæde – håndtere os udlændinge uden personnummer. 
 
Bemærk: Der er ingen faste afgifter eller kontingenter (heller ikke selvom månedens ”vindende” udbyder 
ellers har det!) – det kan godt betyde en del. I enkelte måneder kan slutprisen ende et par øre over den 
allerlaveste pris på markedet, men fraværet af fast afgift udligner normalt dette. 
”Kundkrafts” priser er ikke med i Energimarknadsinspektionens prissammenligning, fordi de aldrig ved, 
hvad prisen præcist bliver for nye kunder, men kun hvad den maximalt bliver. 
Personligt har jeg benyttet dem i flere år – det fungerer helt gnidningsløst. 
Der findes et par tilsvarende andre firmaer – et hedder Elskling. 
 
 

 
Valg af prisaftale 

Alle leverandører har flere typer prisaftaler. Typisk drejer det sig om flg. (men benævnelserne kan variere):  

 ”Tillsvidarepris / Baspris / Normalpris / Anvisningsel / Tilfällig pris” – det er den pris, du betaler, hvis du 
ikke har aftalt andet – og den er ofte høj, til tider MEGET høj, selvom de groveste overpriser ser ud til at 
være fjernet efter diverse avisskriverier og TV-indslag. Lige i skrivende stund er prisen omkring 25% 
højere end de forskellige typer aftaler med fast pris i en periode.  

 Den store (eneste) fordel ved Anvisningsavtal er, at man kan opsige aftalen med meget kort varsel. Du 
bør undersøge markedet og vælge en anden aftaletype og/eller en anden leverandør. Husk at evt. skift 
af leverandør skal ske INDEN, du vælger ny pristype. 

Når du køber nyt hus, vil du altid have denne type prisaftale!!!! 

Prisaftaler kan være 

 Fast pris – hvor du sikres en fast pris i 1, 2 eller 3 år (eller evt. over en anden periode, som du selv 
vælger). 
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 ”Rörlig pris”: Forskellige typer af aftaler, hvor prisen fastsættes hver måned (direkte afhængig af 
NordPool-prisen, *) se sidst i afsnittet) – totalprisen kan blive meget lav eller meget høj (det sidste oplevede 
mange i vinteren 2002/03 og igen i efteråret 2006, hvor der var mangel på vand i reservoirerne). 
Totalprisen har typisk ligget 0,05-0,10 SEK/kWh lavere end fast pris inden for de sidste par år – og så er 
der enkelte måneder, hvor prisen er væsentlig højere, fordi man har lukket flere kernekraftværker, eller 
regnen har svigtet. 

Ud over prisen pr. kWh er der ofte en faste afgift på typisk 200-500 SEK/år, men den kan være lavere – og 0 
SEK hos en del leverandører/aftaletyper, hvilket er en stor fordel, hvis du er en ”lille” forbruger. Dette har 
intet at gøre med den meget højere faste afgift til elnet-ejeren. 
 
(Også nogle ”nätbolag” har flere typer aftaler at vælge imellem, men typisk er der kun en af disse, der er 
relevant, idet de øvrige er for storforbrugere – eller lejligheder). 
 
Som nævnt ovenfor vil du, når du har købt et hus, uanset hvad du har aftalt med sælger eller mægler, være 
”faldet tilbage på” en (dyr) ”tillsvidarepris” hos den leverandør, som dit ”nätbolag” er ”forlovet” med.  
Formålet med dette er at beskytte dig! Denne leverandør har en udvidet forpligtelse til at levere el til dig, 
uanset om du ikke lige har fået betalt til forfaldsdatoen, idet det jo kan skyldes ”misforståelser”, fejlstavede 
adresser osv. Først når det positivt er konstateret, at forbrugeren ikke ønsker at - eller ikke kan - opfylde 
sine forpligtigelser, vil strømmen blive afbrudt.   
 
Alle nye husejere bør derfor overveje, om de har den rette aftale og den rette leverandør i løbet af det 
første års tid i huset. 
 
*) Nordpool er den fælles ”el-børs” for Skandinavien og Finland. Elproducenterne udbyder givne mængder 
el til levering det kommende døgn i korte tidsmæssige blokke. På hjemmesiden www.nordpoolspot.com 
(www.nasdaqomxcommodities.com) er der masser af information og masser af statistik. Det er lidt 
interessant at se, hvordan og hvor enormt prisen svinger fra time til time og fra døgn til døgn – og hvordan 
Danmark til tider forærer el bort, når det blæser kraftigt. 
Man kan også se, hvor enormt meget elektricitet der flyttes mellem de nordiske lande – hvor effektiv en 
udnyttelse af de forskellige ressourcer vi har. Resultat: Elprisen (før skatterne og afgifterne) i Skandinavien 
er meget, meget lav i forhold til resten af Europa. Til gengæld er Danmark et af de dyreste lande mht. el 
efter tillæg af skatter og afgifter. 
 
 
 
 
Hvad koster el i Sverige  
(og hvad koster det af FÅ el?) 
(alle priser er i svenske kroner inklusiv alle skatter, moms osv.) 
 
Som det fremgår andetsteds, skal du betale til både et ”nätbolag”(dem med ledningerne) og en leverandør. 
Begge delpriser står på samme faktura, indtil du (evt.) har valgt en anden leverandør end ”nätbolagets” 
faste partner. 
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Hvis vi nu antager, at du har 16 A ”mastesikringer” (normalt 3 faser med 16A på hver fase), så skal 
”nätbolaget” typisk have ca. 2000 SEK/år i fast afgift – derudover skal de have 10-35 øre pr. kWh, der 
overføres til dit hus. Nogle nätbolag, bl.a. e.on har til småforbrugere (under 2000 kWh/år) en anden aftale, 
hvor transportprisen er høj – over 0,50 SEK/kWh, mens den faste afgift er lav – det er samlet set en fordel, 
så længe man holder sig under de 2000 kWh/år. 
Desuden opkræver nätbolaget alle skatter/afgifter (moms er dog fordelt på de to selskaber) – afgifterne er 
(2018) lidt under 0,45 SEK/kWh 
El-leverandøren skal typisk have 0-400 SEK/år i fast afgift og lige for tiden omkring 1 SEK/kWh. Husk at 
vælge en el-leverandør og pristype, der passer til dit forbrug – se her 
 
Alt i alt bliver prisen for nogle typiske forbrug: 

 1000 kWh/år til lys og komfur o.l: ca. 3500 – 4000 SEK/år, hvoraf 2/3 er faste afgifter. 
  

 4000 kWh/år til lys og komfur og elvarme i nogle vinterweekender/uger: ca. 7000 SEK/år, hvoraf 1/3 er 
faste afgifter. 

 

 6000-8000 kWh/år til lys og komfur, frostfrit hus om vinteren og fuld varme i nogle uger: ca. 10000-
12000 SEK/år, hvoraf 1/5 er faste afgifter. (Dette er stadig kun omkring 25-50% af et typisk forbrug i et 
tilsvarende helårsbeboet hus, men herfra er totalomkostningen ca. proportional med forbruget). 

 
Til sammenligning koster el i Danmark mindre i faste afgifter (vi bor tættere), men selve elektriciteten inkl. 
afgifter er dyrere. 
At have et elopvarmet hus, der bruges opvarmet i længere tid, er klart billigere end i Danmark. 
 
De trods alt lavere afgifter i Sverige betyder, at svingningerne i den rå elpris ses meget tydeligere i Sverige. 
Prisforskellen mellem landene skyldes primært, at mens el i Sverige er belagt med høje afgifter, er 
afgifterne i Danmark tårnhøje. 
De trods alt lavere afgifter i Sverige, betyder at svingningerne i den rå elpris ses meget tydeligere i Sverige. 
 
Månedsgennemsnittet for den rå elpris har de senere ca. 15 år svinget mellem 10 öre og 100 öre pr kWh – 
alt efter mængden af vand i vandreservoirerne. Den meget høje pris forekom i vinteren 2010 – fordi 
næsten alle kernekraftværkerne stod stille. Nu i 2018/19 er vi tæt på igen efter et par år med 25-35 öre, nu 
fordi det har regnet/sneet meget lidt i 2017/18. 
Disse rå priser er nogenlunde ens i hele Skandinavien, inkl. Finland. 
 
Ovenstående betyder også, at det i Sverige er ca. lige så dyrt/billigt at opvarme med el som med fyringsolie 
– og at energibesparelsen ved f.eks. at installere varmepumper o.l. i Sverige giver en ca. halv så stor 
besparelse i kroner i forhold til almindelig elvarme, når man sammenligner med tilsvarende installation i 
Danmark. 
 
Forholdene ved installation af solceller eller vindmøller osv. er selvfølgelig de samme – installér først og 
fremmest de el-besparende ting i din danske boligOg husk, at det er VARME (elvarme, strygejern og 
komfur), der koster – samt ting med en elmotor, der kører ”ofte eller hele tiden”, som f.eks. 
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cirkulationspumper, køleskab og fryser. Lys med eller uden sparepærer kommer aldrig til rigtig at koste 
noget i forhold hertil. 
 
Nedenstående få linjer er korrekte i start 2018, men der er påbegyndt en omstilling til ”effektbetaling” – 
priser, der varierer med, hvor meget strøm der forbruges. Bruges meget strøm er kWh prisen højere (som 
det også er indført i København). Til gengæld bortfalder ekstraprisen på større mastesikringer. 
 

Den faste afgift til nätbolaget 2-3 dobles typisk for hver fordobling af sikringsstørrelse! Sørg 
for ikke at have større hovedsikringer, end du har brug for – og få evt. en ”Belastningsvakt”.  

 
 
 

 

Hvis du skal have ny-installeret el 
…så skal du betale nogle faste beløb til ”nätbolaget”. Beløbet er lagt fast (som maksimum) og er 22.100 
SEK+moms for 3 * 16/25A, og maksimalt 200 m fremføringskabel. (2019 pris). 
Er der længere end de nævnte 200 m til nærmeste mast/transformator med overskudskapacitet i 
ledningerne (den kan godt stå længere væk end den nærmeste mast/transformator, du kan se), skal du 
betale for hver eneste meter kabel, der yderligere skal trækkes. Der er dog i vore dage faste priser op til 
1800 m, hvis ikke der er særlige forhold – se priserne her:  
www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/ 
 ”Nätbolaget” regner gerne prisen ud for dig, men det er grundlæggende ganske dyrt. Egentlig ønsker 
”nätbolaget”, at henvendelserne kommer fra en elinstallatør, men nogle ”nätbolag” er nogenlunde 
imødekommende over for relevante, seriøse, velforberedte henvendelser, hvis du har en nøjagtig adresse 
og et ejendomsnummer (og i de små ”nätbolag” meget gerne ved personlig henvendelse) – andre sender 
dig videre til elinstallatøren. 
Hvis der skal trækkes mere end 600 m kabel, vil ”nätbolaget” normalt forlange, at der opsættes en ny 
transformator på højspændingsnettet i en mast nær dit hus – den skal du desværre også betale for. Det er 
derfor grundpriserne har et ”knæk” ved 600 m. Transformatoren skyldes bl.a., at ”nätbolaget” skal 
garantere, at der ved tilslutningspunktet er mellem 207 og 253 V (230 ± 10%), og du må maksimalt have 
2% spændingsfald i stikledningen. 
 
Hvis du ikke fik sat en transformator op (men det får du altså ikke mulighed for selv at bestemme) og har 
lang afstand, vil din spænding ved større forbrug blive for lav – måske 200 V. Det betyder for det første, at 
du får alt for lidt lys fra glødelamper i forhold til elprisen, men alvorligere er det, at mange typer elektronik, 
inkl. LED lamper, ikke fungerer godt, nogle typer elmotorer kan ødelægges. Så selvom udgiften til en 
transformator er ganske betydelig, hvis man skulle blive pålagt, at den monteres, så ER der gode grunde til 
det.  
 
Energimarknadsinspektionen regulerer, at priser i forbindelse med energiforsyninger er rimelige. Bl.a. kan 
man få vurderet, om et tilbud for tilslutning af strøm til huset (den del ”nätbolaget” skal have) er rimeligt! 
Læs mere her: www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/  
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Når al det er sagt, så hører vi indimellem om, at nogle ”nätbolag” er lidt ”venligere” end andre – så afskriv 
ikke muligheden for at få el, selvom dit hus ligger ”langt ude i skoven”, før du har fået en pris for netop dit 
hus.  
 
Oven i alt ovenstående kommer selvfølgelig alle installationerne i huset.             
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Elforsyningssystemet i Sverige 
 (Oprindelig bragt i Torpare Bladet nr. 100  - opdateret december 2018)  
 

        
 

Elproduktion i Sverige er kernekraft (her Oscarshamn) og vandkraft (her Bålforsen). Billeder er venligst stillet til rådighed af 
e.on 

 

 
 
El i Sverige er lig med vandkraft (45%) og kernekraft (40%), mens store kondensationsværker (de kul- og 
naturgas-fyrede værker, som vi kender fra Danmark) er få, og vindkraft har først i de sidst par år fået 
betydning (men ER vokset meget siden 2012).  
Til gengæld er der ganske mange, ret små, gasturbineværker til at klare spidsbelastninger og for at give 
driftssikkerhed. 
 
Endelig er der en ganske betydelig elproduktion fra industrien (især i form af overskudsvarme fra for-
brænding af den såkaldte ”sortlud”, der dannes som en integreret del af papir- og celluloseproduktionen – 
omkr. 5% af landets forsyning). Yderligere er der en mindre samproduktion fra fjernvarmeværker 
(kraftvarmeværker, der typisk fyres med skovaffald - flis) og import af el (mest fra Norge, men også fra 
Danmark). På grund af den store andel af vandkraft svinger fordelingen meget fra år til år – og der 
importeres om vinteren langt mere end i gennemsnittet - der eksporteres bare næsten ligeså meget på 
andre årstider. 
 
Elproduktionen er således er baseret på ”vedvarende energi” (vandkraft, skovaffald og overskudsproduktet 
lignin fra papirindustrien) og kernekraft (hvor omkostningerne hovedsageligt er forbundet med opførelsen 
– og nedlægningen, mens selve produktionen er meget billig).  
Derfor er det svenske samfund indstillet på at bruge el frem for importeret naturgas, olie og kul, og af 
denne grund beskattes el ikke nær så hårdt som i Danmark.  

Elforsyningen i Sverige er "afreguleret" siden 1996/1999 - den proces der gik i gang i Danmark omkr. 2002.  

Det betyder, at der er en ganske skarp – men langtfra fuldstændig – opdeling mellem producent, 
leverandør og forsyningsselskab. Hele systemet omkring køb/salg/produktion af el kan synes temmelig 
kunstig, idet den energi, du trækker ud af netop din stikkontakt, ikke kommer et bestemt sted fra, selvom 
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du køber den af et selskab, der f.eks. har en stor kontrakt om import af norsk elkraft. Det er lidt, som når 
ens løn bliver sat ind i A-bank, og man hæver lidt kontanter i Brugsen eller en pengeautomat hos B-bank – 
det er jo ikke "de samme" penge(sedler), man får – der flyttes formentlig aldrig fysiske pengesedler fra A-
bank til B-bank, men systemet fungerer alligevel.  
 
Man skal huske, at hele øvelsen går ud på at få konkurrence – og dermed mere effektive virksomheder og 
lavere priser. 
 
De tre typer aktører man bør kende: 
 

Producenterne ejer vandkraftværker, kernekraftværker osv. F.eks. er det en afdeling af norske Statskraft, 
der ejer alle vandkraftværkerne på Lagan. e.on-Kärnkraft, e.on-Vattenkraft og e.on-Vind er de 3 selskaber i 
den svenske del af tyske e.on, (der i sin tid bl.a. købte Sydkraft), der står for e.on’s egenproduktion i 
Sverige. 
 

Forbrugeren har normalt ingen kontakt med producenterne.  
 
Elleverantören/Elhandelsbolagen er det selskab, der (i princippet) køber el fra producenten eller på den 
fælles nordiske elbørs NordPool (www.nordpoolspot.com) og sælger den videre til dig. Du kan selv vælge, 
hvem der skal være din elleverandør!  
Hvis du ikke "gør noget", vil du have den leverandør, som er udskilt fra forsyningselskabet (”nätbolag”) ved 
afreguleringen, f.eks. forsyningsselskabet/leverandøren Bixia (www.bixia.se ) i bl.a. Sydligste Halland, 
Sydvestsmåland (Ljungby), Nordvestskåne, hvor det er i familie med og ejes af de relativt små net-ejere i 
dette område (Ängelholms/Bjäre, Sydhallands og Ljungbys nätbolag). 
Du har kontakt med elleverandørerne, når du indgår aftalen med dem – og når du får fakturaen, med 
mindre de lader netselskabet stå for opkrævningen.  
e.on ejer både en elleverandør under navnet ”e.on Försäljning” og et netselskab med navnet ”e.on Elnät”. 
Tilsvarende gælder andre ”store” elselskaber som f.eks. Vattenfall. 
 

Forsyningsnettet (Nätsällskaperna) består af ét centralt selskab (Svenska Kraftnät) og en række lokale 
”nätbolag”.  
Svenska Kraftnät (www.svk.se ) står for det overordnede net (langdistancetransporten af el i 400 kV og 220 
kV højspændingsledningerne) og har systemansvar, hvor de arbejder sammen med ca. 40 store 
elleverandører/producenter, der tilsammen har ”balansansvar”.  
Det betyder, at disse selskaber tilsammen har ansvaret for, at der i et givet øjeblik produceres præcist 
samme mængde el, som der forbruges (det reguleres automatisk på store vandkraftværker, hvor der kan 
”skrues op eller ned” på få sekunder).  
 
De øvrige elleverandører (altså de ovennævnte ”sælgere”) er ”återförsäljare”. Disse SKAL indgå aftale med 
Svenska Kraftnät eller med en balanceansvarlig om, at denne påtager sig balanceansvaret også for 
”återförsäljaren”. Svenska Kraftnät har forbrugerne ikke kontakt med. 
 
Den anden del af forsyningsnettet består af ”de lokale ”nätbolag” – dem der bringer el frem til dit hus (de 
ejer ledningerne).  
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Det er nätbolaget, du skal kontakte ved strømafbrydelse, og hvis du skal have større hovedsikringer – eller 
lagt el ind. De står også for måleraflæsningen. Du kan IKKE vælge, hvem du vil have aftale med – de har 
hver deres lokale koncessionsområde – ellers ville der være endnu flere ledninger rundt om i landskabet. 
Eksempelvis SHK i Laholm og omegn (www.sodrahallandskraft.se ), men i store dele af Sydsverige er det en 
underafdeling af e.on (e.on Elnät), der ejer ledningerne.  
Også flere af de mindre ”nätbolag” har en mindre egenproduktion af el (lokale biogasanlæg og små 
kraftværker), som (på papiret) sælges til en energileverandør for videresalg og altså ikke sælges direkte til 
forbrugerne. 
Ligesom for Sydkraft, der i dag hedder e.on, som de andre dele af dette tyske firma, gælder det også for de 
store selskaber Vattenfall og Fortum, at de både er produktionsselskab, leverandør(”sælger”) og 
”nätbolag” – opdelt i firmaer med næsten ens navne. Men du kan altså stadig købe el hos et af dem, 
selvom du har hus uden for deres forsyningsområde, og du kan købe el andetsteds fra, selvom du bor i 
deres forsyningsområde og skal have det leveret gennem leverandør-afdelingens ledninger. 
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DIVERSE EMNER 
 

 
 
 

Lidt fysik – hvis du har brug for hjælp til at huske, hvad du lærte engang.   
Nedenstående er noget, du må have lært i skolen engang! Og du syntes formentlig dengang, at det var 
fuldstændig irrelevant. Men lige pludselig får man brug for at genopfriske begreberne. Så hermed en 
ekstrem kort el-lære. 
 
Dine hovedsikringer afbryder, hvis der trækkes mere end en given strømstyrke (måles i ampere, A) 
igennem dem. Strømstyrken svarer på mange måder til liter/minut i en vandledning. Spændingen (enhed: 
volt, V) svarer på mange måder til trykket på vandet i vandledningen.  
Hvis du har 230 V og en 16 A sikring, kan du gennem denne sikring trække en effekt på 16*230 VA = 3680 
W (watt) eller 3,7 kW (1 kilowatt = 1 kW = 1000 W), hvilket svarer til, hvad der forbruges af 92 stk. 40 W 
pærer - eller et par elradiatorer. Hvis du bruger alle 3,7 kW i 10 timer, vil din måler registrere et 
energiforbrug på 3,7 kW * 10 timer = 37 kWh (kilo watt timer) – der altså vil koste dig omkr. 40 SEK (el ER 
billig i Sverige for os danskere). 

Effekt og energi er lidt svære at skelne imellem! 
Effekten (altså det, der måles i watt - eller kalorier/time, hestekræfter osv.) angiver, "hvor intensivt" der 
bruges energi – mens energien (watt-timer – eller andre enheder som f.eks. Joule, kalorier osv.) angiver 
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den samlede mængde arbejde. En sprinter og en Ferrari har en høj effekt – men en maratonløber bruger 
meget energi på et helt løb, ligesom en Fiat 500, der kører fra Nordkap til Gibraltar, bruger mere energi 
end en Ferrari, der kører med høj hastighed fra Malmö til Helsingborg. 
 
Til el-opvarming har man (i et ikke-alt-for-godt-isoleret-hus) behov for 
omkring 100 W pr. m² på de allerkoldeste dage – og nogenlunde det 
samme ved nogenlunde hurtig opvarmning af et nedkølet hus. Selv 
markedets mindste (moderne) brændeovne har en effekt på omkr. 5 kW 
=5000 W – og opvarmer, hvis der fyres hele tiden, med lethed mindst 
50m² på en rigtig kold dag, altså et lille soldatertorp – hvis ellers man 
kan få varmen rundt i rummene. 
 
Hvis du har én fase og 16 A og har brug for mere effekt, er det ofte 
billigst (især på længere sigt) og mere praktisk at få 3 faser med 16 A på 
hver, end at få f.eks. 25 A i én fase. Se også nedenfor om 
”belastningsvakt”. 
I et trefasesystem kan du trække 3 gange så megen energi som fra et 
tilsvarende et-fasesystem (med samme sikringsstørrelser), men det 
koster selvfølgelig tilsvarende mere i drift. 
I et trefasesystem er der en (gennemsnitlig) spænding på 230 V mellem 
enhver af de tre faser og 0-ledningen. De tre faser svinger "ude af takt" 
– de er forsinkede 1/150 sekund i forhold til hverandre. Når man ofte 
kalder det for et 380/400 volts anlæg, beror det på, at man har denne  
gennemsnitsspænding mellem to fase-ledninger (kaldes også 
trekantskobling). Du kan IKKE trække større total effekt ud af et 
trefaseanlæg ved at "trekantskoble" – altså ved f.eks. at benytte 380 V 
el-radiatorer. 
 
 
 

 

Forskellige typer brændsler inkl. brænde - omregningsfaktorer                     
Olie (gasolie/fyrengsolie til oliefyr) giver en energi på ca. 10 kWh pr. liter 
olie, hvoraf der tabes 10-20 % "i skorstenen". Et olieforbrug på 1000 l/år kan 
altså erstattes af/erstatte knap 10.000 kWh el.  
Hvis du regner lidt på priserne, ser du, at energi i Sverige koster nogenlunde 
det samme, uanset om man bruger el eller fyringsolie, idet el dog normalt er 
lidt billigere! 
1 rummeter (stablet) tørt brænde har en brændværdi på 1500-2000 kWh 
(altså som 150-200 l olie) – men da skorstenstabet typisk er større (30 %), er 
brænde yderligere lidt mindre "værd". En kasserummeter brænde giver kun 
900-1300 kWh, hvoraf ca. 30 % stadig tabes i skorstenen. De høje værdier er 
for tungt brænde – såsom bøg og eg – de lave for nåletræ og let løvtræ 
f.eks. poppel, elletræ og lind. 
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I praksis får man dog ikke den samme komfort fra brændeovne som fra de andre opvarmningsmetoder 
(men måske nok med kakkelovne og masseovne). Typisk vil der være nogle rum, der er langt varmere end 
nødvendigt i en del af døgnet og for kolde på andre tidspunkter, og der er andre rum, der hele tiden er 
koldere, end man egentlig ville ønske. 
 
Endelig er der det med savning og kløvning! Det kan man vælge at leve med og betragte som en del af 
charmen ved at være på torpet – og måske ligefrem sætte pris på det! I hvert fald skal man nok ikke 
begynde at regne sin normale timeløn ind i varmeregnskabet, med mindre formålet er at få en 
undskyldning for ikke selv at save brænde. 
 
Men i GROVE træk:  
10 rummeter brænde = 1000 liter (1 kubikmeter) fyringsolie og   
1 liter olie = 10 kWh   
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”Småsaker och Grejor” (eludstyr i svensk perspektiv) 
”Belastningsvakt” og "Elpannor" – to svenske specialiteter 
 

”Belastningsvakt/Effektvakt” 

Dette apparat er en lille "æske" på/ved eltavlen, 
der, når forbruget nærmer sig hovedsikringernes 
størrelse, midlertidigt slukker for nogle (få, store) 
udvalgte "el-forbrugere". Hermed kan man undgå at 
hæve størrelsen af hovedsikringen.  
 
F.eks. kan ”vakten” sættes til at slukke for nogle 
elradiatorer eller elvandvarmeren, når der bruges 
meget strøm (fordi komfuret, vaskemaskinen, el-
kedlen, støvsugeren, hårtørreren eller saunaen 
bliver tændt). 
Du opdager nok aldrig, at elradiatorerne i stuerne 
ikke varmer lige i de 15 minutter, hvor alt på 
komfuret er tændt, lige før gallamiddagen skal 
serveres. 

 
Belastningsvakt fra www.bonab.se med to kredse, der kan 

kobles fra i to trin. 

  

Koster nogle få tusinde SEK – installeret. Men skal du have trukket separate ledninger til de apparater, der 
skal kobles ud, koster det selvfølgelig også. 
 

Hvis den er af interesse for dig, så tal med din installatør. Han skal alligevel montere den og evt. opsætte 
en ny sikringsgruppe, hvor man tilslutter netop de ting, der skal slukkes for, når forbruget bliver højt. 
 
Det er en rigtig smart løsning, hvis man har el nok til elopvarmning – og til madlavning – men bare ikke 
samtidigt. Hvis man kan undgå at få større sikringer, er installationen hurtigt betalt – typisk på under et år. 
Men hvis huset holdes frostfrit, SKAL hovedsikringerne dog være store nok til, at man, selv når det 
pludseligt bliver koldt, ikke overskrider sikringernes størrelse på grund af elvarmen alene. (Er der nogle af 
læserne, der har dårlige erfaringer med en sådan ”belastningsvakt”, så lad venligst forfatteren det vide!). 
 
Lad ALDRIG elradiatorer i de kritiske rum mht. frostsikring (bad og køkken) være reguleret af 
belastningsvakten. 
 
Belastningsvakten kan også (og vil normalt) være indbygget i en elpanna (se nedenfor). Så er det 
”elpannan”, der nedreguleres trinvist i effekt, når der f.eks. laves mad – det system har jeg selv – og det 
fungerer upåklageligt. Man opdager kun funktionen, hvis man tilfældigt ser på ”elpannan”, når komfuret 
eller støvsugeren er på fuld effekt, idet der så er en lampe, der viser, at lige nu skrues der lidt ned for 
varmelegemerne til opvarmning. 
 
 



 

 

 

 

 

Sidst opdateret marts 2019 af Bjørn Donnis 
Copyright Danske Torpare / Bjørn Donnis –  www.torpare.dk 

Side 18 af 41 

”Elpannor” 
I Sverige er "elpannor" (på dansk: vistnok "vandbåren elvarme", "elkedel" er jo på dansk noget ganske 
andet) tilladte og nogenlunde almindelige. Med de lave svenske elpriser er det også en økonomisk løsning 
for centralvarmeanlæg.  
For en dansker må det vel nærmest beskrives som et "elopvarmet fyr" – altså en "kedel", der opvarmes 
med et el-varmelegeme. Men apparatet er MEGET mindre end en kedel til oliefyr eller koks, pellets osv. 
Selve ”elpannan” er typisk pakket ind i en boks på omkring 60*40*20 cm. Hertil kommer en evt. 
varmtvandsbeholder. 
Man kan også vælge at betragte ”elpannan” som et (olie-)fyr/kedel med elpatron, hvor der ikke er anden 
fyringsmulighed end netop elpatronen. 
  
”Elpannan” er først og fremmest aktuel i et  
hus, hvor man har et fungerende (typisk oliefyret) centralvarmeanlæg. Det vil typisk være tidligere 
helårsbeboede huse. Her giver den en let og billig mulighed for udskiftning/overgang til elopvarmning. 
Forbruget er nogle få procent højere end for el-radiatorer (”el-elementer”), fordi der er et varmetab i rør 
mv. 

 
”Elpanna” uden varmtvandsbeholder - opvarmer let langt over 100 m². 
Ekspansionsbeholder og cirkulationspumpe sidder (næsten) skjult på bagsiden  

 
Til gengæld er den langt mere økonomisk end et gammelt oliefyr og kedel, der efterhånden næsten altid 
kører på elpatronen.  
Anlægget bør frostsikres (enten ved at man har en smule varme på hele vinteren og/eller med frostvæske i 
vandet).  
 
”Elpannor” findes naturligvis også i alle mulige kombinationer med brænde-/oliefyret kedel osv., men det 
bliver en noget dyr installation, hvis det hele skal monteres som nyt. 
 
Pris for selve "kedlen" med helt moderne automatik (typisk ”alt for mange” smarte funktioner, som du 
aldrig får brug for), cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder osv. er i størrelsesorden SEK 20.000, hvis du 
allerede har el-varmtvandsbeholder – SEK 25.000-30.000 inkl. sammenbygget varmtvandsbeholder. Dertil 
kommer så installation/tilslutning, der jo er ganske simpel, hvis du har centralvarme (se f.eks. 
www.nibe.se, f.eks. EVC 13) eller søg på nettet (efter elkasetter eller elpanna / elpannor). 
Det bemærkes, at de ”tilhørende” varmtvandsbeholdere er væsentlig dyrere end de billigste 
”byggemarkedsmodeller”. Prisforskellen reflekterer – i hvert fald delvist – kvalitetsforskelle og forskelle i 
udstyr (automatik, termostater osv.). Men man kan sagtens, hvis man har plads, montere elpanna og 
varmtsvandsbeholder som to uafhængige apparater fra hver sin producent.         
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Elradiatorer 
Der findes mange typer af ”direkte virkende elvarme” eller elradiatorer (svensk: ”el-element”), fra simple 
strålevarmere og varmeblæsere til avancerede radiatorer, der tilsyneladende blot består af en tyk 
glasplade eller et spejl.  
 

Efterfølgende står der lidt information om de mest almindelige fastmonterede typer. (Mange af 
oplysningerne stammer fra Nobø, der i vore dage er en del af Glen Dimplex: www.glendimplex.no og 
www.glendimplex.se ).   
Til sidst står der lidt om dimensioneringen. 
 

Allerførst bør man gøre sig klart, at selv for så tilsyneladende primitive produkter sker der en stor 
produktudvikling – en 40 år gammel el-radiator er noget helt andet end en ny, kvalitetsradiator. Desuden 
er en billig tilbudsradiator fra Harald Nyborg/Rusta eller ÖoB ikke det samme som en nordeuropæisk 
kvalitetsradiator – men prisen er jo også forskellig, og den billige kan være ganske udmærket. 
 

De to væsentlige egenskaber er typen af radiator (oliefyldt eller ej eller en af de andre typer) og typen af 
termostaten. 
 

Efterfølgende står også lidt information om dimensionering af radiatorerne og én løsning af problemer 
med kuldenedfald fra et vindue. 
 

 
 
 
Typen af radiator 

Grundlæggende skelner man normalt mellem ”de oliefyldte” og de ”almindelige”, direkte virkende 
radiatorer. 
I dag er de alle af konvektor-typen, dvs. luften strømmer igennem elementet – ind forneden og ud foroven. 
Mange mener, at de oliefyldte radiatorer giver en mere behagelig varme, og bemærker, at de ikke er så 

varme på overfladen og derfor er sikrere for små børn. 
Problemet med den ”ubehagelige tørre varme” har intet at gøre med en mangel på fugtigheden i luften – 
ingen radiatorer påvirker fugtindholdet i luften. Opvarmet udeluft ER simpelthen meget tør om vinteren. 
Hele problemet skyldes, at radiatoren bliver støvet indvendigt. De almindelige el-radiatorer bliver meget 
varme indvendig, og noget af støvet (typisk tekstilfibre) brænder af og lugter ”tørt”, ganske som når man 
sætter varme på i bilen om efteråret.  
Nyere el-radiatorer er udformet således, at der kommer mindre støv ind, det sætter sig ikke fast, og 
varmelegemerne er knap så varme som før. Derfor er problemet i nyere udstyr tydeligt mindre eller helt 
forsvundet – ligesom problemet med lugten fra varmeanlægget i biler næsten er forsvundet, efter at der er 
kommet støv- og pollenfiltre på indsugningsluften.  
 

Oliefyldte radiatorer har to store problemer:  
For det første varer det længere, fra de er blevet tændt (eller der er skruet op), til de begynder at afgive 
væsentlige mængder varme, fordi al olien først skal opvarmes – det er et problem, når man kommer på 
weekend i huset. Tilsvarende er de længere om at holde op med at varme, når man slukker, hvilket alt i alt 
giver dårligere økonomi ved korttids brug, med mindre man husker at slukke i god tid, før man tager hjem. 
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Det andet problem er læk- og brandfaren. Hvis man skulle være så uheldig at få brand i huset, vil 
radiatoren på det nærmeste eksplodere og fylde huset med (måske) brændbar olie! 
 
For god ordens skyld skal det nævnes, at oliefyldte radiatorer ikke bruger mindre energi end nye 
almindelige radiatorer (med gode termostater), og temperaturen svinger ikke mindre end almindelige 
elradiatorer med ordentlige termostater. 
 
”Råd och Rön” (den svenske pendant til ”Tænk”) har bragt en del sammenligninger mellem almindelige og 
oliefyldte radiatorer, hvor resultatet gennemgående er, at de almindelige er at foretrække. 
 

Hvis man nu beslutter, at en traditionel, oliefyldt radiator ikke lige er sagen, men at man på den anden side 
ikke vil have en traditionel elradiator, hvad kan man så gøre? 
Der er i hvert fald to løsninger: 
Den ene er en avanceret radiator, hvor hele radiatoren tilsyneladende blot er en tyk glasplade (som der 
løber strøm inden i), hvorved brandfaren og ”brændt støv lugten” med sikkerhed elimineres. 
Der findes andre ”design” radiatorer på markedet – radiatorer der er meget diskrete – eller uhyre synlige, 
men som ikke lige ligner en radiator. 
 

Hvis det alene er den lave overfladetemperatur, man efterstræber, findes der specielle udgaver af de 
traditionelle elradiatorer med lav overfladetemperatur.  
Allerede de radiatorer, der er konstrueret, så de må bruges i badeværelser (vådrums-radiatorer), har 
normalt en lavere overfladetemperatur, men derudover findes der ”lavtemperaturelementer”, (kaldes 
også ”barnstuga elementer” e.l). Disse kan typisk under ingen omstændigheder blive over 60 °C på 
overfladen – og er normalt også lovlige i badeværelser. Men moderne almindelige elradiatorer er normalt 
heller ikke ret varme på de ydre overflader. 
Alle disse specielle udgaver findes hos de store fabrikanter som f.eks. Nobø, men ikke rigtig i 
byggemarkedets tilbudsafdeling. 
 

 
 

 

Termostaten 
De fleste er klar over, at man i dag kan få elradiatorer med endog ekstremt avancerede styringer, med 
zone-natsænkning og indbygget kalender, foruden kommunikation med de andre radiatorer og med en 
central styringsenhed – og måske med din PC derhjemme eller med din mobiltelefon! For mange af de 
”finere” elradiatorer er termostatenheden simpelthen en, man klikker af og erstatter med en anden med 
andre styrings- og kommunikationsegenskaber. 
Men emnet her er det meget simplere: Hvorfor ”klikker” min radiator?  
 
– hvis man sover let, er kliklydene efter sigende ligeså infernalske som en dryppende køkkenvandhane! 
Der kan være (mindst) to årsager: Den ene er, at varmelegemerne inde i radiatoren udvider sig og trækker 
sig sammen, når de opvarmes og køler. Hvis ophænget ikke er lavet ordentligt, ”knirker og knager” det – 
ganske som nogle tagrender gør, når solen kommer frem eller går bag en sky. Løsning: Anskaf nye, 
kvalitetsradiatorer. (Måske vil den inkarnerede handy-man først forsøge at file og polere og komme grafit 
eller silikoneolie/fedt på de rette steder indvendigt?). 
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Den anden årsag til klikkeriet er termostaten: Alle de gamle og de allerbilligste af de nye radiatorer har en 
mekanisk termostat, en såkaldt bimetalstermostat. Her er der dele, der bevæger sig inde i termostaten, og 
en kontakt, der mekanisk tænder og slukker. Det kan høres – mere eller mindre. Igen er billige, gamle eller 
slidte termostater oftest langt værre end nyere – selvom de er mekaniske. 
 

Den radikale løsning er at udskifte radiatorerne til nye med elektroniske termostater.  
 

Elektroniske termostater har ingen bevægelige dele ud over drejeknappen eller skyderen, hvor man 
indstiller temperaturen, og der er derfor intet i termostatens indmad, der kan klikke. Prisforskellen er i dag 
mikroskopisk. 
I øvrigt bør man ikke have mere end én enkelt termostat i hvert rum. Hvis man har flere radiatorer, bør de 
være ”slaver” af termostaten på den bedst placerede – det giver den bedste varmekomfort. Det er bare 
noget, man skal huske at bestille ved indkøbet (hvis det er en model af ”bedre” kvalitet, man køber, koster 
det ikke – ret meget – mere). 
 
Den gratis alternative metode, hvis man har mere end én radiator pr. rum, er at fællesjustere 
termostaterne i hvert rum for sig. Det gøres således:  
Tænd (på en kold dag) for alle radiatorer i rummet med termostaterne sat på en temperatur, der er ca. der, 
hvor man normalt ønsker at have den. 
Når én af termostaterne er begyndt at slå varmen fra (og måske til igen), slukker man for alle radiatorer på 
vippekontakten (eller ved at tage stikkene ud af stikdåsen). Rør ikke ved termostaterne. 
Vent 10 minutter (men ikke ret meget længere), og tænd for alle radiatorerne i rummet. 
Juster nu termostaterne, således at hver radiator lige netop er tændt. De forskellige termostater vil ved 
denne indstilling give samme temperatur og altså samarbejde. 
Man kan eventuelt f.eks. notere. ”Hvis radiator A står på 22 °C, skal radiator B stå en lille smule over ”3” – 
eller hvordan det nu er.  
 

 
 

 

Dimensioneringen 
Tommelfingerregel nr. 1 og 2:  
Nr. 1 – den gamle: Man skal have installeret 100 W effekt pr m² gulvareal/etageareal 
Nr. 2 – den nye: Man skal have installeret 40-70 W effekt pr. m² gulvareal/etageareal 
– alt dette er for den sydligere del af Sverige. 
Forskellen skyldes naturligvis, at huse gennemgående er blevet bedre isolerede og mere vindtætte. Nu er 
det typiske torp måske ikke det allermest velisolerede hus, og specielt er mange ganske utætte, således at 
de bliver kolde, når det blæser.  
Især kan vindtætheden blive et problem, hvis man har fjernet beklædningen ude og/eller inde (for at 
frilægge det smukke tømmer). Derfor er regel nr.1 nok mest relevant for mange af os, der ikke har et 
moderne hus, og som ønsker at kunne opvarme huset til over 20 °C til alle tider med el-varme alene.  
 
Hvis man benytter huset til korte ophold om vinteren, er der nok yderligere det ønske, at man gerne vil 
have varme hurtigst muligt, når man ankommer. Derfor har man stor glæde af overskudskapacitet i forhold 
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til de 100 W/m² – og en brændeovn og endelig en varmeblæser, der flyttes mellem køkken, spisebord og 
siddegruppe, efterhånden som aftenen skrider frem. 
 
Kan sikringerne ikke rigtig klare, hvad der svarer til 100 W/m² + madlavning ved ankomsten – så tøv lige en 
stund med at få forhøjet størrelsen af hovedsikringerne, i hvert fald hvis du tænker på udgifterne. Måske er 
60 eller 80 W/m² nok?  
Og man kan overveje, om man kunne have glæde af en ”Belastningsvakt/Effektvakt”, der f.eks. kobler 
radiatorerne ud i soveværelset eller de rum, hvor der er brændeovn, i lige de 10 minutter, hvor man steger 
bøfferne. Eller måske lukker for strømmen til soveværelserne, indtil stueradiatoren holder op med at bruge 
strøm. 
 
Kuldenedfald fra et vindue     
(et vindue der dugger specielt meget)? 
Har du kuldenedfald fra et vindue (eller altid dug på indersiden), og har du ikke i sinde (eller plads til) at 
montere en egentlig elradiator under vinduet, findes der en lidt simplere løsning kaldet en ”värmelist”. Det 
er egentlig ikke andet end en el-radiator, der er meget ”lav” – nogle typer kan endda nedfældes i gulvet – 
og evt. uden termostat. Varmelisten findes helt ned til i hvert fald 125 W, og ideen er, at hvert vindue med 
problemer, hele tiden, eller når man synes, der er behov for det, får lidt varm luft nedefra – lige netop nok 
til at fjerne træk og dug. Hvis vinduet er klart utæt, er det selvfølgelig utætheden, der bør ordnes. 
Varmelisten opsættes mest for at fjerne det kuldenedfald, som optræder under større vinduer uden 
radiator under. 
 

               
 

 

Øvrige emner 
 

Skal huset holdes frostfrit? 
Det er nok sådan, at langt det almindeligste har været ikke at opvarme ”torpet”, 
når man ikke var i det. Det er både samfundsøkonomisk og miljømæssigt det 
korrekte – og mest fornuftige – hvis man slet ikke eller kun sjældent benytter huset 
om vinteren. 
 
Det er mit indtryk, at vi i dag er flere og flere, der ønsker at benytte huset i 
weekender og småferier gennem hele året. I så fald er det absolut værd at 
overveje at holde huset (eller rum hvor der er vandinstallationer) frostfri – man 
slipper for den store ned- og oplukning af vandsystemet og for at hælde div. mere 
eller mindre grimme kemikalier i vandlåse, og det er alt andet lige sundest for 
huset (reduktion af risiko for kondens i væggene), selvom ordentlige huse 

selvfølgelig kan tåle at stå uopvarmede. Yderligere er det jo hurtigere (og billigere) at få varmet huset op, 
når man ankommer, selvom besparelsen herved aldrig kan opveje energiforbruget ved at holde huset 
frostfrit. 
I øvrigt kan vandlåse i vaske normalt tåle at fryse – WC’ets vandlås kan man tømme nogenlunde og evt. 
lukke af for lugten med lidt vådt toiletpapir. 
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Prisen for at holde et hus frostfrit er naturligvis meget individuel (størrelse, isolering, beliggenhed, 
automatik), men for mange huse er det en ekstra udgift på højst SEK 5000-7000/år.  
Hvis man overvejer at holde huset frostfrit, kan man prøve det i 2-4 uger mellem to vinterbesøg og aflæse 
el-måleren ved afrejse og ankomst. Man kan derefter regne på, hvad det vil koste for ca. 3-4 måneder. 
November til april (inkl.) er den aktuelle (fyrings-)periode i Sydsverige, men langt de største omkostninger 
falder typisk i december-februar (hvor man så evt. kan lukke ned ”fra nytår til påske”).  
 
Pas på med temperaturen – alt over 5-7 °C er spild af penge, med mindre man har rør i skunkrum, der skal 
holdes frostfri af varmen i rummet ved siden af. 
 
På den anden side er der naturligvis også kuldskære mennesker, som foretrækker at ankomme til et 18 °C 
varmt hus. Her vil en automatik, hvor man skruer op for varmen ved at ”telefonere til husets 
varmesystem”, ofte være økonomisk fordelagtig frem for at bruge måske 20.000 kr/vinter på at holde 
huset på 18-20 °C, mens det står tomt, alene for at der skal være varmt i de første par timer efter 
ankomsten. Hele spørgsmålet, om man skal styre med SMS eller have internet kørende, er kompliceret, og 
mulighederne ændrer sighurtigt – så det omtales ikke her. 
 
Et ”problem” er, at huset typisk bliver varmere om dagen på grund af sollyset. Så når man ankommer, 
måske sent fredag eftermiddag, viser termometeret i en sydvendt stue 10 °C, selvom termostaten på 
radiatoren kun ”burde” give 5 °C. Pas på med at stille termostaten lavere næste gang – de 10 °C skyldes 
(måske) gratis solvarme. Prøv hellere at få anbragt et ”min-max” termometer, der kan registrere den 
laveste temperatur under fraværet. Alternativt så anskaf en billig elektronisk datalogger (Clas Olson, 
”Temperatur och fuktlogger”: Artikelnummer   36-4208-1, 700 SEK). 
 
Man kan have et problem med forsikringen, hvis der sker skader, mens huset står tomt. 
Forsikringsselskaberne stiller efterhånden ”krav” om, at huset skal holdes omkring 15-18 °C, hvis de skal 
dække frostskader.   
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Din første elregning! 
Hvis du nu har overtaget et hus for nylig og fået din første elregning, er der sikkert en del, du undrer dig 
over: 
 

Ud over problemerne med helt at forstå, hvad de mange begreber og svenske udtryk dækker, undrer du 
dig måske over, at du, selvom du hørte fra sælger, at han havde en aftale om at købe el fra en bestemt 
leverandør til en treårig fast pris, og I blev enige om, at det fortsatte du med, så modtager din første 
faktura fra en anden leverandør og ikke under den aftalte prisaftale. 
 

Dette er helt normalt og præcist, som det ”skal” være. Ved salg af et hus ”falder man tilbage” til den 
leverandør, som ”nätbolaget” har en gammel aftale med – og til en prisaftale, der tillader skift til en anden 
aftaletype og en anden leverandør med ganske kort varsel. Ved at se under ”Valg af den rette pris for el” 
kan du finde mere information om, hvordan du finder en bedre prisaftale og en bedre leverandør. 
 

Begrundelsen for dette system er, at man herved har en vidtstrakt garanti for, at man ikke pludselig enten 
er endt i en aftale, man ikke ønsker, eller at der bliver lukket for elektriciteten, fordi der er en eller anden i 
et fjernt leverandørkontor, der har fået skrevet et eller andet galt – måske et forkert autogiro-
bankkontonummer eller din adresse i Danmark.  
Det lokale ”nätbolags” samarbejdsleverandør, som du i begyndelsen får strøm fra, har en vidtstrakt 
forpligtigelse til at levere strøm, indtil det er helt sikkert fastslået, at du f.eks. med vilje undlader at betale. 
Samtidig sikres du herved, at du begynder med at have en leveringsaftale, der måske nok koster noget 
mere pr. kWh, men som til gengæld er let at ændre. 
 

Det andet, du måske undrer dig over, er regningens størrelse. Her er der en ting, du skal kontrollere først, 
nemlig målerstillingen på overtagelsesdagen (eller tæt på): Er den indberettet korrekt? (eller har sælger 
selv indsendt en for lav aflæsning – det sker naturligvis og er frygtelig svært at bevise, med mindre man har 
aflæst i fællesskab). 
 

Tidligere havde man også problemet med, at de første fakturaer var beregnet ud fra et forventet 
årsforbrug (og en bestemt fordeling af forbruget over årets måneder), der var helt i skoven (normalt ALT 
for højt). Årsforbruget var gættet (oftest automatisk og helt uintelligent) af ”nätbolaget”. Du risikerede 
egentlig intet ved dette. Efter næste måleraflæsning blev det rettet op, og det endte med, at man efter ½-
1½ år havde betalt præcist det, man burde. 
 

Fra 1. juli 2009 SKAL alle elmålere i Sverige aflæses hver måned. Derfor er allerede den første eller i hvert 
fald den anden faktura nu baseret på forskellen mellem overtagelsesaflæsningen og en aflæsning 1-2-3 
måneder senere.  
 
Elregninger i Sverige er normalt baseret på det faktiske forbrug, som det er målt eller gættet for de 
måneder, fakturaen dækker. Det medfører, at elregningerne sent på vinteren og i foråret normalt er meget 
høje og regningerne i eftersommeren mikroskopiske. I Danmark betales normalt en ”udjævnet” pris hen 
over året.  
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De månedlige aflæsninger kan man selvfølgelig ikke have måleraflæsere til køre rundt og udføre. Derfor er 
alle målere i løbet af 2007-2009 blevet forsynet med en automatisk aflæsningsenhed, der via indbygget 
radio sender aflæsningen til ”nätbolaget” en gang hver måned.  
 
Det har den ekstra fordel, at nätbolaget efter en storm kan kontrollere, om der er strøm til dit hus, ved at 
kontrollere, at der er forbindelse til elmåleren! 
 
Årsagen til, at lovgivningsmagten har gennemtvunget månedlige aflæsninger, er, at prisen i mange typer 
prisaftaler reguleres i løbet af året – og så er det lidt vigtigt og mest retfærdigt, at man faktisk betaler 
”novemberprisen” for det faktiske forbrug i november og ”decemberprisen” for det faktiske forbrug i 
december, fremfor at der benyttes en fælles fordelingsnøgle for forbruget hen over året. 
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Hvilke el-arbejder må man selv udføre? 
 

 

    

ADVARSLER 
- Uanset hvad der er lovligt eller ej og uanset forsikringsdækning eller ej, må det stærkt frarådes at 

arbejde med el-installationer, med mindre man er fuldstændig sikker på, at man forstår, hvorledes 
installationen foretages. 

- Problemet er naturligvis dels, at en forkert udført el-installation meget let kan føre til en alvorlig 
brand, men i endnu højere grad, at en forkert udført el-installation meget let kan være livsfarlig for 
en selv og andre! 

   

 
Hvor kan man finde information? 
Brochuren ”Händig med el” kan man google på nettet. Den beskriver, hvorledes man udfører de ting, man 
må udføre – så som at skifte stik og lampefatninger. 
 Samtidig lærer du de svenske betegnelser for diverse afbrydere osv. – de er ganske anderledes. 
 
Se også hjemmesiden for Elsäkethetsverket  www.elsakerhetsverket.se. Her findes mange råd til 
forbrugerne vedr. el i vådrum, gulvvarme og meget andet, men ikke direkte råd til ”amatør-installatøren”. 
  

 
Reglerne for, hvad man som amatør selv må foretage sig med stærkstrømsinstallationen, er kort gengivet 
nedenfor. 
For god ordens skyld skal det understreges, at gengivelsen er foretaget af en amatør, der ikke kan påtage 
sig noget ansvar for, at reglerne er korrekt forstået, oversat og gengivet! 
 
Umiddelbart ligner reglerne meget de tilsvarende danske! 
 
Man MÅ – hvis man ved, hvordan man skal gøre det: 
 
A:  Montere nye og udskifte eksisterende: 

 stickproppar (stikket på ledningen) 

 skarvuttag (hun-stik på en forlængerledning) 

 apparatuttag (de specielle hunstik, man f.eks. 

stikker ind i pc’er osv.)  

 lampproppar (de specielle stik, der I Sverige 
ofte benyttes på ledninger til lamper) 

 lamphållare (lampefatninger) 

 sladdströmbrytare (afbrydere, der sidder på 
ledningen). 
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Man MÅ yderligere– hvis man ved, hvordan man skal gøre det: 
 
B: Udskifte eksisterende (men ikke opsætte 
nye): 

 proppsäkringar (alm. sikringer) 

 strömbrytare (afbryder – “tænd/sluk kontakt” 
– i/på væggen) 

 vägguttag (stikkontakter i/på væggen). I 
Sverige næsten altid uden afbryder!) – husk at 
slukke ved sikringerne! 

 lamputtag (de specielle stikkontakter i 
loftet/øverst på væggen til loftsmonterede 
lamper). 

Man må altså ikke ny-montere eller udbygge “den faste installation” (”det der sidder fast i huset”). 

Kan du ikke finde den ”dims”, du har brug for i faghandlen/byggemarkedet, er en meget velassorteret 
internetbutik: www.elfa.se  

Jording: alle stikkontakter (også de specielle til lamper) med første montering efter 1.januar 1994 skal 
være jordet. Ældre installationer skal kun være jordet i køkken, bad og garage o.l. 

CE-mærkning: 

El-udstyr, der er mærket med EU's CE-mærke , må anvendes i Sverige, uanset om det også er S-

mærket , svarende til det danske D-mærke ).  
Det er i dag frivilligt, om fabrikanten får udstyret testet, således at det kan S-mærkes. CE-mærket er noget, 
fabrikanten sætter på, men der er i almindelighed ikke nogen uafhængig myndighed, der kontrollerer, at 
varen opfylder kravene. (www.intertek.se/certifiering/s-market/  ). 
Helt på herrens mark er man dog ikke. Elsäkerhetsverket tager stikprøver af materiel fra udsalgssteder 
samt modtager gerne "anonyme" anmeldelser om eventuelle overtrædelser. 
De udsteder 1-2 salgsforbud pr. uge, ofte med krav om tilbagekaldelse fra butikker og sjældnere med krav 
om tilbagekaldelse fra forbrugerne. Det er mest produkter importeret fra Kina af teknisk ukyndige (eller 
skruppelløse) handelsfolk. Ofte via netbutikker. 
 
HFI-relæ/HPFI-relæ/Jordfelsbrytare 
Det er – uvist af hvilken grund – i Sverige ikke påbudt, at ældre installationen skal være forsynet med en 
”Jordfelsbrytar”! Det har dog været et krav siden 2004, at der er HPFI-relæ på nye anlæg samt på anlæg, 
der renoveres eller udvides. 
 
Montering af HPFI-relæ er formentlig den på alle måder mest fornuftige investering i egen og familiens el- 
(og brand) sikkerhed, som man kan foretage i forbindelse med elinstallationerne! 
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El fra Solen (Producér selv strømmen) 
(Oprindelig skrevet som supplement til artikel i bladet Torpare nr. 121, 2008 – opdateret 2012-14. 
Afsnittet er i vid udstrækning bibeholdt som en selvstændig artikel, hvorved der kommer til at optræde 
en række gentagelser fra den ovenstående tekst). Priser, links til leverandører er i dag forældede, men de 
grundlæggende problemstillinger og valg er stadig gyldige. De simpleste udgaver af eget anlæg er i dag 
økonomisk set endnu mere ”forældede”, end da dette oprindeligt blev skrevet. 
 

 

Begrænsningerne 
Nedenstående tekst omhandler solceller og 
anden ”egenproduceret” elektricitet i huse, der 
ikke er forbundet til elnettet.  
I de seneste år (2011-2012) har mange i Danmark 
(og i nogle andre lande) opsat private solceller, 
der er koblet op mod elnettet, således at 
overskudsproduktion ”sælges” til elnettet. 
Artiklen her handler ikke om dette, men der er 
tilføjet et par linjer til sidst: Solceller og elnettet – 
i Sverige. 
Derimod er emnet produktion af strøm til eget 
forbrug og alene til eget forbrug. 
 
 
 
 
Få strøm fra Solen. 230 V fra 12 V 
En del vore svenske huse er uden strømforsyning. 
Nogle har valgt det af kærlighed til det simple liv 
– for andre er det simpelthen for dyrt at blive til-
sluttet el-nettet på grund af ensom beliggenhed. 
  
Ved hjælp af solen, lidt teknisk snilde og en smule 
blækregning, er det i vore dage muligt at få 230 V 
vekselstrøm i huset, uanset beliggenhed og 
behov. 
 
Indholdet i dette afsnit: 

 Der ER begrænsninger – og hvorfor 230 V er 
bedre end 12 V – se her. 

 

 Om volt, watt og alt det der. Læs her!  
 

 Hvor meget strøm har du rent faktisk brug for? 
Prøv at se her! 

 

 Hvilke ”dimser og dingenoter” skal du bruge? 
Find ud af det her. 

 

 Valg af type og størrelse. Læs her. 
 

 Har du lyst til en vindmølle som supplement, 
så er der lidt oplysninger her. 

 

 Hvad koster det? Læs her 
 

 En torpars erfaringer i praksis. Læs her 
 

 Links til leverandører og mere information. 
Læs her 

 
Husk venligst, at forfatteren tørster efter at lære 
af andres praktiske erfaringer, (og hvad de 
betalte) – til fælles hjælp i fremtiden! (en mail til 
mit navn sendt via mail@torpare.dk vil nå frem). 
   
 
 
 
Begrænsningerne 
Man kan selvfølgelig få så meget strøm, man 
ønsker! Store motordrevne el-generatorer, 
kæmpevindmøller og enorme akkumulatorer kan 
klare det hele.  
Men, men, men… 
Selvom især soldrevne anlæg er blevet meget 
billigere i de seneste år, vil et anlæg i en 
økonomisk størrelsesorden, der kan konkurrere 
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med en lidt dyr tilslutning til nettet, IKKE forsyne 
huset med elvarme eller drive et elkomfur.  
Og selv ved brug af en normal støvsuger, el-kedel 
eller højtforbrugende el-værktøj, begynder det at 
være problematisk, hvis el-generatoren ikke er 
tændt.  
Ved mere end et par dages ophold i ødegården 
om vinteren må man også forvente at skulle have 
generatoren tændt et par timer med dages 
mellemrum for at oplade akkumulatorerne. Med 
mindre man lige har en lille vindmølle – og det 
blæser. 
Under alle omstændigheder bør man altid 
efterlade akkumulatorerne nogenlunde opladede 
i vinterhalvåret – ellers går de til! 
 
Men man kan alligevel komme langt for rimelige 
penge. 
 
 
…og hvorfor 230 V er bedre end 12 V? 
De fleste kender muligheden for at indrette et 
soldrevet 12 V anlæg, men 230 V er smartere og 
langt mere anvendeligt. 
Der er to helt klare fordele ved 230 V veksel-
strøm:  
 
For det første kan man vælge mellem meget 
mere og langt billigere udstyr. Det er en 
kendsgerning, at lige fra køleskab til 
afbryderkontakter er udvalget større og 
enhederne billigere. (Der fremstilles langt flere 
eksemplarer af 230 V udstyr). Besparelsen på 
udstyret betaler ofte let de ekstra omkostninger 
ved selve 230 volts el-anlægget.  
 
For det andet er ”ledningstabet” ved 230 V langt 
mindre end for 12 V anlægget. Et 12 V anlæg skal 
have nogle frygtelig tykke ledninger (kabler) til de 
mere højtforbrugende stykker udstyr. Prøv at 
kaste et blik på de ganske korte (12 V) ledninger, 
der fører fra akkumulatoren i din bil! De er 
fingertykke! 
I tal skal tværsnittet af selve kobberet være 400 
gange større (20 gange større diameter) for 12 V 

anlægget for at levere samme effekt (antal watt) 
som 230 V -anlægget. Det er meget dyrt og 
meget klodset. 
 
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

   (til den fælles indholdsfortegnelse) 

 
 
Om volt, watt og alt det der. 
En meget kort repetition af det der med at regne 
på el – her specielt med henblik på 12 V/230 V 
anlæg. Det er IKKE svært, men man skal holde 
tungen lige i munden – der er fire størrelser man 
skal holde styr på – se nedenfor.  
 

Pas på – indhent gode, professionelle råd, 
inden du køber dyrt udstyr. Der er i praksis 
nogle flere krøller, der gør, at det ikke er 
helt så simpelt som her beskrevet. Men du 
kan få den første idé om størrelser her. 

 
Allerførst kan du glemme alt om forskellen 
mellem jævnstrøm (de 12 V) og vekselstrøm (de 
230 V). Det er uden betydning på dette simple 
niveau. 
 
Elektricitet har en given spænding, som vi her 
kalder U (måles i volt, V). Det kan sammenlignes 
med trykket i en vandledning. 
 
Når man bruger elektriciteten, fordi en afbryder 
tændes, vil der løbe strøm I (måles i ampere, A) 
gennem ledningen, elapparatet og retur igennem 
den anden ledning. (Svarer til vandmængden pr. 
tid, der løber til igennem et vandrør, når 
vandhanen er åben – og væk gennem afløbet). 
 
I det tilsluttede apparat afsættes der en effekt P 
(måles i watt, W). Det er det samme som 
energien pr. tidsenhed, ligesom HK 
(hestekræfter) for en bilmotor. 
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Disse begreber hænger sammen: P = I * U. Altså: 
en 60 W (effekt, P) glødelampe til 12 V 
(spænding, U) trækker 5 A (strøm, I) fordi 60 W = 
5 A * 12 V, og en 60 W pære til 230 V trækker ca. 
0,25 A (60 W = ca. 0,25 A * 230 V). 
 
Den fjerde størrelse er energien, der forbruges. 
Den måler man, når det drejer sig om el, i praksis 
i watt-timer, Wh, (eller kilo-watt-timer, kWh = 
1000 Wh). Det er dem, man betaler elværket for, 
og som elmåleren tæller op. 
 
En 60 W glødelampe, der brænder i 5 timer, 
bruger i løbet af de 5 timer en energimængde på 
60 W * 5 h (h for timer – hours på engelsk) = 300 
Wh eller 0,3 kWh., uanset om det er en 12 V eller 
en 230 V pære. 
 
Den energi, en akkumulator kan opbevare, 
opgives normalt i Ah (Ampere-timer). Der regnes 
let om til det mere anvendelige (og korrekte) 
kWh, når man kender akkumulatorens spænding: 
En 12 V akkumulator på 100 Ah vil, fuldt opladet, 
kunne afgive 12*100 V*Ah = 1200 Wh = 1,2 kWh. 
 
I princippet kan denne strøm afgives med mange 
ampere i kort tid eller med få ampere i lang tid, 
men i praksis har en given type akkumulator 
nogle begrænsninger. Når man skal detail-
projektere sit anlæg, skal man (eller 
leverandøren) se på disse begrænsninger. I 
praksis ødelægges akkumulatorer, hvis man 
aflader dem kraftigt! 
 
Lidt sammenligninger for at få en fornemmelse 
for disse størrelser:  
 
En lille brændeovn afgiver med pænt blus ca. 5 
kW = 5000 W, en tilsvarende el-radiator til 230 V 
vil trække over 20 A strøm for at opnå den 
samme effekt!  
 
En 100 hk bilmotor yder ca. 75 kW (75000 W) 
mekanisk energi samt en masse varme – i de få 
øjeblikke, hvor speederen er i bund. 

Og forskellige brændsler: 
1 liter fyrings-/diesel-olie eller benzin indeholder 
ca. 10 kWh varmeenergi, men i en elgenerator 
giver den kun et par kWh el (resten bliver til 
varme i motoren – og støj).  
 
1 rummeter pænt stablet, kløvet brænde 
indeholder 1500-2000 kWh energi. 
1 kg træpiller afgiver ved forbrænding ca. 4500 
kcal, hvilket er lidt over 5 kWh varmeenergi eller 
lidt under det halve af 1 kg benzin eller 
fyringsolie. 
 
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

   (til den fælles indholdsfortegnelse) 
 

 

Hvor meget strøm har du rent faktisk brug for? 
Et el-komfur har typisk et forbrug på 8 kW, når 
alle plader samt ovnen er tændt. 
 
Andre typiske forbrug: 
En støvsuger 1800 W, en elkedel 2000 W, en 
kaffemaskine 1200 W, et køleskab 100 W og et 
køle/fryseskab 200 W, når kompressoren kører. 
 
Elpærer giver sig selv – effekten står på. Det 
samme gælder for elværktøj. 
Opladeligt elværktøj er normalt meget svagere. 
Og opladningstiden er ofte længere end tiden for 
afladning, så det er ret uproblematisk i 
solpanelhuset. Akkumulatoren på sådan noget 
elværktøj er ofte omkring 1-2 Ah med en 
spænding på 12-18 V eller 15-30 Wh. 
 
En radio bruger meget lidt strøm, men stereo-
anlægget med 2*100 W højtalere bruger 
naturligvis over 200 W, hvis der er skruet helt op.  
Nyere TV bruger typisk omkring 100 W. Husk i 
øvrigt at slukke for stand-by strømmen, når huset 
forlades, hvis ikke du har ”el-værks-strøm”. I et 
”12 V til 230 V” anlæg spilder stand-by strømmen 
mere energi end derhjemme, fordi anlægget ikke 
er ret effektivt ved meget små belastninger! 
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En stationær PC trækker omkring 200 W, en 
laptop, der oplader, typisk omkring 50-100 W. 
 
Opladeren til mobiltelefonen 5-10 W, til tablet’en 
10-15W. 
 
En pumpeautomat til brønden omkring 800-1000 
W, en pumpe til en vandboring 300-400 W og 
opad – og begge bruger mere strøm end 
svarende til drifts-effekten, lige når motoren 
starter – op til 2-3 dobbelt effekt!  
Den ekstra høje startstrøm er dog meget 
begrænset ved specielle modeller af de bedste 
pumper – denne type pumper bør torpare med 
solceller o.l. gå efter! 
Men i al almindelighed gælder det, at alle 
moderne el-motorer bruger ekstra strøm, lige når 
de starter: pumper, køleskabe, støvsugere (men 
ikke de ældste Nilfisk – dem med motor-kul!). 
Denne ekstra startstrøm skal anlægget kunne 
levere, ellers starter motoren ikke, og den øde-
lægges måske endda.  
 

Til at opvarme et hus regner man med, at man 
skal have en effekt på 60-100 W/m² etageareal. 
 

Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

   (til den fælles indholdsfortegnelse) 
 
 

Hvilke ”manicker och mojänger” (dimser og 
dingenoter) skal du bruge (230 V/12 V)?  
  
Det simpleste 230 V/12 V anlæg består af en 
akkumulator (der tages med hjem for opladning), 
som forbindes til en inverter (der omdanner 12 V 
jævnstrøm til 230 V vekselstrøm) – og så et 
almindeligt 230 V net i huset. Et sådant anlæg er 
nok næsten for primitivt (dvs. alt for lille 
kapacitet) til at kunne betale sig rent økonomisk. 
Hvis man vil køre på ”andet steds opladede 
akkumulatorer” – så hold det som et 12 V anlæg. 
 

Næste trin er at tilføje et eller flere solpaneler 
(plader med mange solceller), der oplader 
akkumulatoren via en laderegulator. Desværre er 
disse solpaneler stadig ret dyre, selvom de til 
stadighed falder i pris. Fordelen er, at man 
samtidig kan udvide til større/flere akkumula-
torer, der (forhåbentlig) alle er fuldt opladede, 
når man kommer til huset. I dag er akkumulatorer 
i tilstrækkelig mængde og af tilstrækkelig god 
kvalitet den kostbareste komponent i de fleste 
anlæg. 
 
Ulempen ved anlægget er, at hvis man opholder 
sig i huset i længere tid, skal man have mange 
solpaneler for at holde akkumulatorerne 
opladede. Solen skinner ikke SÅ meget på vor del 
af kloden.   
 
Så her er det første ”anlægget skal designes efter 
anvendelsen” spørgsmål: Bruges huset til 14-
dagesophold (store solpaneler) eller til 
weekendophold (mange akkumulatorer).  
 

 
Et mindre/middelstort anlæg (180 W solceller, 
der kan levere 1400 W, akkumulator kapacitet 
nominelt 6 kWh, ca. 20-25.000 kr). 
Det kunne overvejes at udvide med et par 
akkumulatorer mere. 
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Udover valget af ”det rette” anlæg til ens 
anvendelse kan man anskaffe sig en benzindrevet 
el-generator (eller rettere, det har man nok 
allerede, men måske skal man have en bedre?). 
El-generatoren kan dels levere 230 V, når man 
skal bruge mere strøm (f.eks. til større elværktøj 
– og støvsugning), dels bruges til at oplade 
akkumulatorerne i en snæver vending, og inden 
man forlader huset om vinteren.  
Opladning med generator er dyrt i benzinforbrug, 
– og temmelig larmende – men uhyre praktisk. 
 
I det rigtigt avancerede anlæg kan generatoren 
kobles ind på selve 230 V anlægget. Det er 
energimæssigt langt mere effektivt.  
Endelig kan man erstatte eller supplere 
solpanelerne med en vindmølle! Umiddelbart 
skræmmende for os, der frygter udsigten til 180 
meter høje vindmøller. Men det, vi taler om her, 
er relativt små vindmøller med rotorer på måske 
1-1,5 meter – og så er de altså vore egne, hvilket 
vel oftest gør dem langt mere acceptable! 
 
Hvis man begynder at tænke på noget i denne 
stil, skal man til at regne – og normalt søge 
professionel hjælp.  
 
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

  (til den fælles indholdsfortegnelse) 

 
 

Valg af type og størrelse. 
 
Hvis man begynder med at tage udgangspunkt i 
el-installationen i en typisk ældre lejlighed, vil 
man normalt have 230 V og en enkelt 10 A 
sikring. Dette elnet kan levere 2300 W (eller 2,3 
kW), nemlig 230 V x 10 A. Denne effekt kan 
leveres kontinuert – så længe man betaler sin 
regning. 
Nu vil man jo i et fritidshus med et ”svagt” 
elsystem være meget opmærksom på at vælge alt 
udstyr fra el-pærerne til evt. TV, således at det er 

energiøkonomisk. Men lad os bare holde fast i de 
2300 W for at have noget at sammenligne med. 
 
 
Et solpanel (solcelle) af de almindelige og 
nogenlunde betalbare typer på ca. 1 m² kan i fuld 
sommersol levere ca. 100 W (og det koster 
vistnok i 2014 omkr. 2000 kr.*). Så hvis man skal 
have fuld ”lejlighedskapacitet” om dagen i 
solskin, skal man enten have 20 m² solpaneler 
(omk. 100.000 kr.) eller nøjes med 1 m² og håbe, 
at der er ”gemt 20 timers solskin i akkumu-
latoren” for hver time, man ønsker at bruge fuld 
effekt i huset. 
Og så skal man selvfølgelig huske, at man 
sjældent kommer blot i nærheden af at bruge 
2300 W. 
Ofte ligger forbruget på måske 1/10 (TV eller 
radio + et par tændte lamper) og i mange af 
døgnets timer endnu mindre. Desværre vil de 
øvrige komponenter i anlægget bruge/spilde en 
del ”tomgangsenergi” ved lavt forbrug. 
 
Nogle solceller sælges med størrelsen opgivet 
som xx Wh/d (watt-timer pr. dag). Dette tal (”xx”) 
er ca. 4 gange højere end mærke-effekten, som 
er de W, der opgives ovenfor. Man regner således 
i praksis med ca. 4 timers fuld solskin pr. dag – i 
gennemsnit. Tallet gælder i praksis KUN med 
sikkerhed i sommerhalvåret (maj til august) – og 
stadig kun i gennemsnit. Allerede i slutningen af 
september opnår man kun, hvad der svarer til 2 
times fuld sol/dag – og i december er man typisk i 
gennemsnit på, hvad der svarer til 20 minutters 
fuld sol! 
 
Solcellerne findes i forskellige typer, ”amorfe, 
polykrystallinske og monokrystallinske”. De dyre 
giver flest W pr. m². Har man plads nok, kan man 
vælge de billigere, hvor nogle typer endda er lidt 
mere effektive i gråvejr. Men søg professionel 
rådgivning. Både kvaliteten og prisen af de 
forskellige typer i forhold til hinanden ændres fra 
år til år, fordi der forskes og udvikles meget på 
området.  
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Akkumulatorer til fritidshusbrug er typisk noget 
større end startbatterierne i biler. Deres kapacitet 
er ofte 100-200 Ah pr. batteri (og koster omk. 
1500-250 kr. for gode kvaliteter). For mange 
typer er prisen næsten proportional med 
kapaciteten inden for vide grænser.  
Ulempen ved de største batterier er, at de er 
uhyggeligt tunge – det er ikke lige til at tage dem 
hjem (eller hen til en nabo) til opladning om 
vinteren. 
De 100 Ah svarer til 12 V x 100 Ah = 1200 Wh. De 
kan altså i teorien – fuldt opladet – levere de 
ovenfor omtalte 2300 W i 30 minutter – eller en 
tiendedel (230 W) i 5 timer. 
Så det er klart, at man i praksis har brug for mere 
end én akkumulator, selv i weekendhuset, og 
også selvom man vælger en 250 Ah akkumolator. 
Typisk vælges i alt 600-1000 Ah (altså f.eks. 6-10 
stk. enkeltakkumulatorer på 60-100 Ah eller 3-5 
af de helt store). Så har man ved fuldt opladede 
akkumulatorer i teorien 230 W i 30-50 timer! 
(eller ved ”fuld hammer”: 2300 W i 3-5 timer – i 
praksis er det for skrap en behandling) – det 
burde fint kunne klare en weekend uden sol – 
hvis altså 230 W er nok. Men en enkelt 100 W 
solcelle vil så være 70-120 timer (med fuldt 
solskin) om at oplade dem, dvs. 1 eller flere 
måneder – så 1 m² er alt for lidt! 
 
 
Problemerne med akkumulatorerne: 
Akkumulatorer må IKKE aflades fuldstændigt, da 
de ødelægges efter et par afladninger (får i 
bedste fald en meget lav kapacitet). 
Startbatterier til personbiler er ubrugelige - de 
må kun aflades ganske lidt og er ubrugelige efter 
25-50 dybe afladninger. Lastbilbatterier er typisk 
bedre, men til solcelleanlæg bør (ligesom til både, 
hvor motoren ikke kører hele tiden) vælges de 
bedste kvaliteter, der kan tåle ”dybde-
afladninger” mere end 300 gange. Prisforskellen 
mellem temmelig gode og de bedste 
akkumulatorer er omkr. 50%. 

Læs mere her (hvor der bl.a. advares mod at tro 
på kapaciteter, der angives i enheden Ah/C100 – 
man skal have fat i Ah/C20). 
 
Akkumulatorer, der er koblet sammen, bør være 
ens og af samme alder, ellers ødelægger de 
hinanden, når de står ubrugte. Der er enkelte 
sammenkoblingstricks, man kan anvende, hvis 
man f.eks. fordobler sin akkumulatorkapacitet 
med nye batterier. Søg professionel rådgivning. 
 
Akkumulatorer selvaflader (taber strøm) – de 
dårligste vil i praksis slet ikke oplades om 
vinteren, idet de selvaflader mere i de mørke 
timer. 
 
Akkumulatorer, der er kraftigt afladede, skal 
straks oplades, ellers går de til. Hvis man har 
været på weekend i huset i vinterhalvåret og ikke 
har MANGE solceller, bør man oplade med 
generatoren, inden man tager hjem! Dyrt og ikke 
det der var formålet, men det er alt for dyrt i 
indkøb af nye akkumulatorer at undlade at gøre 
det.   
 
Inverteren, der omdanner de 12 V jævnstrøm til 
230 V vekselstrøm, kan købes billig hos f.eks. 
Harald Nyborg – få hundrede kr. – med størrelse 
på op til 1000 W. Disse invertere er ikke af en 
kvalitet, der egner sig til et større (dyrere) 
permanent anlæg, men kan være OK til et meget 
billigt ”begynderanlæg”. 
Typisk vil billige invertere ikke give ”sinusformet” 
vekselspænding, men en ”firkantsspænding”. Det 
vil sige, at spændingen ikke varierer i bløde 
”sinuskurver” mellem positiv og negativ, men 
mere ”takket”. Populært kaldet ”klumper i 
strømmen”. Det kan give problemer med 
elektronik: computeren, TV og desværre måske 
også med de mange små ladere, vi har i dag (til 
mobilen, laptoppen mm.), sparepærer osv., der 
måske enten ikke vil fungere godt eller direkte 
ødelægges. Alm. glødelamper og varmelegemer 
(kaffemaskinen) fungerer fint på de billige 
invertere. 
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En kvalitetsinverter (naturligvis ”ren sinus”) 
koster i størrelsesordenen 2500-4000 kr. pr. 1000 
W. 
Alle invertere kan levere MERE effekt, end de er 
mærket til, i kort tid – måske 20% mere i en halv 
time, og de bedste kan give 2-3 gange mere i 5 
sekunder. Det sidste er vigtigt for større 
elmotorer, der trækker en stor startstrøm i nogle 
sekunder (vandpumpe, køleskab, støvsuger, 
rundsav, …). For de bedre invertere er 
overbelastningsmuligheden klart beskrevet og 
værdierne angivet.    
De ovennævnte invertere, der kan give ekstra 
meget strøm i kort tid koster lidt mere, men er 
meget praktiske, hvis man har større elmotorer 
(støvsuger, vandpumpe) og et lidt lille anlæg. 
 
Hvis det anføres, at det er en ”ren sinus” inverter, 
bør man kunne stole på, at den del er i orden. 
Kvaliteten i øvrigt kan der selvfølgelig godt være 
problemer med. 
 
 
Laderegulatoren (der sikrer, at solcellerne 
oplader akkumulatoren korrekt) kan fås 
indbygget i samme boks som inverteren. (Du har 
også en laderegulator i din bil; dér kaldes den 
traditionelt ”laderelæet”). 
 
Valget af inverter, udover den simpleste og 
billigste, er ikke helt simpelt, og den skal passe til 
både akkumulator og forbrugsmønster. Derfor er 
det noget, man helst skal søge råd om – eller 
skaffe sig solid forstand på. 
Generelt er det ”dyrt” i tabt energi at bruge en 
stor inverter til et lille forbrug (opladning af en 
mobiltelefon eller et par enkelte sparepærer), 
men det bliver i praksis jo ofte situationen i 
ganske mange timer. 
Inverterne fås i øvrigt også til 24 V (svarende til 
lastbilakkumulatorer) – så man kan overveje at 
opbygge et 24 V – 230 V system. Dette kan være 
specielt fordelagtigt, hvis man vil have en større 
vindmølle, idet disse ofte leverer 24 V! Ligeledes 
vil de større solceller, der bruges til store anlæg 

på parcelhuse normalt være lagt ud til at levere 
24V. 
Ved overgang til et 24 V system kan man 
genbruge solpaneler og akkumulatorer fra et 12 V 
system – man forbinder dem bare i serie to og to. 
Elgeneratoren – altså en enhed med en benzin-
(eller diesel-)motor og en generator (dynamo), er 
noget, man næsten altid MÅ have, når man ikke 
har elværksstrøm.  
Dels kan man få strøm, når man skal bruge mere 
end det, inverteren kan levere (hvis generatoren 
ellers er stor nok), dels kan man lade akkumula-
torerne op om vinteren ved lidt længere ophold 
og specielt inden afrejse. Det sidste gøres for at 
undgå, at akkumulatorerne henstår uopladet, 
hvilket ødelægger dem. Endelig er det hensigts-
mæssigt at have en generator om sommeren, 
hvis Solen ikke gider skinne.  
   
Ønsker man et hybridanlæg, hvor generatoren er 
fast forbundet til anlægget, kan man vælge at op-
lade med 12 V direkte. De fleste generatorer har 
en batteri-lade-udgang. Pas på! Denne udgang er 
normalt ikke en reguleret udgang og kan give op 
imod 20 V, hvilket er ødelæggende i længden. Det 
er væsentlig bedre (hurtigere og mere 
økonomisk) at sende generatorens 230 V ind i et 
ladeaggregat, der fungerer som ”en omvendt” 
inverter, frem for at benytte generatorens 
såkaldte 12 V udgang. 
 
En langt bedre, men også dyrere, løsning vil være 
at montere en omskifter/relæ efter 230 V 
udgangen på inverteren. Så kan der skiftes 
imellem generatordrift og inverterdrift på 230 V 
siden, og man kan fortsat lade akkumulatorerne 
med 12 V. Man kan faktisk få relæer, der 
automatisk skifter til rent træk på generatoren, så 
snart den er startet, og hvor batteriladeren er 
indbygget i inverteren. 
 
Med en sådan installation vil en ”230 V til 12 V 
lader” (til opladning af akkumulatorerne fra 
generatoren) være at foretrække, da den normalt 
afgiver en væsentlig større effekt end den 
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indbyggede 12 V udgang på generatoren. Det er 
samtidig en reguleret ladning, der sikrer imod 
overopladning. Generatoren giver typisk kun 100 
W ved 12 V udgangen, hvorimod en 45 ampere 
12 V lader (forsynet med 230 V fra generatoren) 
giver 540 W, hvilket ikke er uvæsentligt, hvis 
batteribanken, der skal oplades, er på 500 Ah. 
 
En dyrere kvalitetsgenerator kræver mindre 
pasning, forurener mindre (de forurener alle 
uanset kvalitet meget mere end en bil, idet de 
ikke har katalysator) og støjer MEGET mindre end 
en lavprisgenerator fra byggemarkedet eller 
Harald Nyborg. Men hvis man kun bruger 
generatoren til opladning et par gange om året, 
og måske når man skal bruge kap-/geringsaven 
eller rundsaven, der alligevel larmer, kan den 
billige generator være udmærket. 
   
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 
 
 

2000 W højkvalitets 
generator med lavt 
støjniveau – der så 
også koster over kr. 
10.000. 

Har du lyst til en (lille) vindmølle? 
 
Vindmøller kan 
være et rigtig godt 
supplement til 
solpaneler (eller 
erstatte dem!) især 
for huse, hvor man 
skal have strøm i 
vinterhalvåret, hvor 
solpanelerne i 
praksis ikke giver en 
brugbar mængde 
strøm, med mindre 
man har virkelig 
mange m². 
 
Eksempler: 
 
Som udstyr til 
lystbåde kan man få 
små 25-100 W 
vindgeneratorer. 
 
100 W svarer til, hvad 1 m² solpanel yder i fuld 
sommersol. Disse vindgeneratorer er dog typisk 
relativt dyre (skal kunne tåle saltvand) – omkring 
kr. 4-5000 eller mere. 
 
Eksempler på lidt større vindgeneratorer: 
Rotor 1,15 m i diameter, 150-400 W – ca. kr. 7-
10.000 (”Air Breeze”). 
Rotor 2,1 m i diameter, max. 900 W (”Whisper 
100”). Koster vistnok lidt over kr. 20.000, men jeg 
kan pt. ikke finde en forhandler i Danmark.   
 
Husk, at masten kommer oven i, og at rejsningen 
og sikringen af masten og møllen for de bare lidt 
større vindmøllers vedkommende langtfra er en 
triviel konstruktionsopgave, hvis de skal overleve 
en storm. 
Det er noget med stålwirer og faststøbte 
betonankre.  
 

Lille (max.) 400 W vindmølle (1,15 m i 
diameter), ca. kr. 7.000 
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Husk også, at man skal have udstyr, der enten 
bremser møllen (ved større møller) eller brænder 
strømmen af i et varmelegeme (ved små møller), 
når batteriet er opladet! 
 
Husk endelig også, at de opgivne effekter normalt 
er for ganske hård vind. Vær derudover 
opmærksom på, at møllen helst skal begynde at 
producere ved lav vindhastighed (her er der store 
forskelle) og endelig, at en vindmølle ved huset 
midt i den store svenske skov ikke er til megen 
nytte, med mindre der er en stor rydning 
omkring. 
 
Årsgennemsnittet af vindhastigheder i det indre 
af Sydsverige ligger omkr. 5-6 m/sek. i 50 meters 
højde – men naturligvis er der lange perioder 
med væsentlig lavere vindhastigheder, og i 
hustagshøjde er vindhastigheden også lavere. 
 
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 
 (til den fælles indholdsfortegnelse) 

 
 
Er du skuffet over mulighederne og priserne? 
 

Prøv så at overveje følgende: 
- Ved du faktisk, hvad det i dag koster at få el fra 

elnettet? Priserne er blevet reguleret fra 
statens side for få år siden, og for mange 
forbrugere er det dermed blevet noget 
billigere at blive tilsluttet. Samtidig er der 
kommet muligheder for efterfølgende at klage 
over prisfastsættelsen. 

- Tænk på, om du ikke kan få en nogenlunde 
komfort med solpaneler, generator og 
akkumulatorer, hvis du substituerede nogle af 
de større el-forbrugere med flaskegas 
(køleskab ud over komfur og vandvarmer) og 
benzinmotordrift (vandpumpe) og derudover 
accepterer at køre med el-generator til 
opladning om vinteren og ved større forbrug. 

 

Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

  (til den fælles indholdsfortegnelse) 
 
 

Hvad koster det? 
Et stort solcelle-akkumulator-inverter anlæg med 
300 W solceller og 2000 W effekt koster under 
DKK 35.000. (For 20-25.000 DKK får du et 
kvalitetsanlæg med 200 W celler og 1400 W 
effekt). Dertil måske kr. 6.000 ekstra for en god 
1000 W-2000 W generator. Eller 2000-4000 DKK 
for en billig. 
Man vil så have et anlæg, der næsten svarer til 
”normal strøm” – i hvert fald om sommeren! 
Forudsat man altså husker, at elvarme, 
elvandvarmer, strygejern, elkomfur og elkedel er 
udenfor rækkevidde, og man samtidig er 
opmærksom på ikke at købe den allerstørste 
støvsuger, mikrobølgeovn eller kaffemaskine. 
En evt. vindmølle kommer oveni. 
 
Og hele det sædvanlige 230 V ledningstræk, 
sikringer, kontakter osv. koster naturligvis ekstra 
(og skal installeres af autoriseret installatør). 
 
Selvfølgelig kan man lave langt billigere anlæg – 
allerede fra pænt under kr. 10.000 kan man få lidt 
230 V strøm til lys, opladning af mobil o.l. til 
sommerbrug og uden at skulle have 
akkumulatorerne med hjem til opladning. Men 
det ER et anlæg med få muligheder og lav 
komfort. 
 
Man kan sagtens begynde med et mindre anlæg. 
De dyre ting, såsom akkumulatorer og solceller, 
kan genbruges sammen med yderligere dele, man 
sidenhen måtte købe til. Derimod skal inverteren 
skiftes ud til en større ved udbygning. 
Akkumulatorerne skal helst alle både være ens og 
ikke af vidt forskellig alder. 
 
Man skal gøre sig klart, at det anlæg, der først og 
fremmest skal klare at levere strøm to dage hver 
tredje uge (weekend besøg), skal skrues 
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anderledes sammen end det, der primært skal 
klare to ugers ophold.  
 
Forbrug: Så længe man kører på sollys og vind, er 
der selvfølgelig intet forbrug at betale for. 
Derimod koster strøm fra generatoren et sted 
omkr. 6-12 kr. pr. kWh (½-1 liter benzin), hvor 1 
kWh hos elværket i Sverige koster omk. 1 kr, 
hvoraf det meste er skatter og afgifter. 
 
Den væsentligste udgift er dog afskrivningen! 
Ingen af komponenterne i anlægget holder evigt. 
Både generator, solpaneler og akkumulatorer har 
en begrænset levetid – om det er 10 år eller det 
dobbelte (eller mindre), er ikke helt til at 
forudsige. Dertil er de fleste af komponenterne 
for ”nye” i de nuværende udgaver.  
Akkumulatorernes levetid er den, der er bedst 
kendt – gode fritidshus-akkumulatorer (ikke 
bilbatterier) tåler nogenlunde dyb afladning nogle 
hundrede gange. Nogle dyrere typer endnu flere. 
Alt i alt må man forvente, at man skal udskifte 
væsentlige dele af anlægget jævnligt. 
 
 
Kom i gang? 
Én måde at komme lidt videre på er at forsøge at 
benytte de små praktiske vejledninger, der er 
linket til nedenfor. De vil lede til, at man 
”designer” et anlæg, der er nogenlunde fornuftigt 
dimensioneret. Der er udgaver til anlæg til ren 12 
V drift og anlæg, der omdanner til 230 V – og 
anlæg, der skal kunne fungere om vinteren, såvel 
som anlæg, der alene er til sommerbrug. 
Vejledningerne er begået af en forhandler, men 
er efter min mening baseret på rigtig stor indsigt 
i, hvad de enkelte komponenter kan og især ikke 
kan. Forslagene giver et godt udgangspunkt til at 
beslutte, om man vil gå videre med idéen. 
www.elfrasolen.dk/Support/Solcellepakker/index
.htm  
 
Udover denne ene henvisning er der andre 
forhandlere – se under Links, hvor man kan starte 

med at studere deres hjemmesider og derefter 
søge yderligere råd. 
 
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

  (til den fælles indholdsfortegnelse) 
 

 

Solceller og elnettet – i Sverige 
I 2011-12 var det meget populært i Danmark at 
opsætte solceller i huse med normal elforsyning, 
idet tilskudsordningerne koblet med adgangen til 
at sælge ”overskudsstrøm” til fuld pris og med 
alle afgifter refunderet gjorde dette økonomisk 
meget fordelagtigt – i hvert fald hvis solcellerne 
har den levetid, man forventer.  
Ordningen var meget dyr for samfundet, idet 
væsentlige dele af elproduktionen efterhånden 
ville komme på tidspunkter, hvor der var meget 
begrænset behov for strømmen i nettet, dvs. 
hvor systemprisen var meget lav. 
Derfor blev ordningen i slutningen af 2012 gjort 
væsentlig mindre gunstig. 
 
Nogen medlemmer har overvejet og søgt råd om 
forholdene i Sverige, idet de kunne tænke sig at 
gøre noget tilsvarende her. 
 

 
 
Her er to forhold at tage hensyn til – el koster pt. 
under det halve (inklusiv afgifter) i Sverige af, 
hvad det gør i Danmark. Til gengæld koster 
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solcellerne og montagen alt andet lige det 
samme. Da systemet – uanset hvilken 
tilbagekøbsordning, man har – er baseret på, at 
den producerede el skal erstatte indkøbt el, kan 
man se, at med den billige svenske el er det 
meget svært at få økonomi i ordningen. 
 
Det andet forhold, der gør idéen økonomisk 
vanskelig i Sverige, er, at tilbagekøbsordningen i 
Sverige, så vidt jeg forstår den, er sådan, at man 
sælger el til en pris, der er spotprisen på 
produktionstidspunktet minus 4 øre. Dvs. en på 
et typisk salgstidspunkt – midt på en sommerdag 
– oftest ganske lav pris (dette gælder i hvert fald 
hos e.on).  

Jeg kan ikke helt gennemskue, hvor stor en del af 
afgifterne man får refunderet.  
 
Til gengæld ser det ikke ud til, at der er et 
maximum på den totale mængde, man kan sælge. 
Man kan læse mere om forholdene, hvis man 
vælger at sælge til e.on på 
www.eon.se/privatkund/Produkter-och-
priser/El/Bli-din-egen-elproducent. Formodentlig 
vil andre leverandører have tilsvarende 
information. 
 

Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

  (til den fælles indholdsfortegnelse) 

Et Tornerose slot? eller vandkraftværket Knäred Nedre fra 1910, med 3 turbiner på i 
alt 6,6 MW, faldhøjde 9 m.    
 
 
 

Links til nogle forskellige leverandører og til 
mere information 
Bemærk, at den type anlæg, vi taler om 
overstående, hvor anlægget ikke er tilsluttet el-
nettet, ofte på nedenstående hjemmesider 
benævnes ”batteridrift” eller ”ø-drift”. 

www.elfrasolen.dk Rigtig god hjemmeside mht. 
information. Her kan du kun blive klogere. Også 
vedr. vindmøller. Illustrationerne og en del af 
oplysningerne i dette afsnit er fra El fra Solen 
eller fra firmaets ejer civ.ing. Michel Brandes. 
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www.dansksolenergi.dk  
 
www.stratosol.dk Billige solpaneler og invertere. 
Om kvaliteten er sammenlignelig med de øvrige, 
kan ikke afgøres fra oplysningerne på nettet. 
 
www.kerychip.dk Også vindmøller 
 
www.sologenergi.dk 
 

Viva energi med base nær Aarhus 
www.vivaenergi.dk 
Har ”pakker” i mange størrelser med angivelse af, 
hvad man kan forvente ved hhv. sommer- og 
helårs-brug. 
 
Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 
   (til den fælles indholdsfortegnelse) 

 

 

En torpars erfaringer i praksis 
 

Et eksempel på et konkret anlæg hos Thomas 
Christensen:  
 

Hus og anvendelse:  
Tømmerhus på 1½ etage på ca. 50 m2. Ensomt 
beliggende på en meget stor grund ude i skoven i 
Småland. Ligger højt oppe på en skråning ned til sø. 
Bruges normalt af to personer – med gæster i ny og 
næ. Både sommer og vinter. 1-2 weekender pr. 
måned samt måske en uge i efterårsferien.  
Varme fra brændeovn – og evt. petroleumsovn, når vi 
ankommer til frostgrader inden døre. Gaskomfur og 
gaskøleskab drives med flaskegas. Vandforsyning til 
wc-skyl sker via udvendig 1000 liter palletank med 
regnvand – ved vintertid dog ’utetoa’. Drikkevand 
hentes i brønden. 
Selve el-anlægget med 12 volt batterier anvendes til 
belysning, radio, mobiltelefon, håndmixer etc. Ved 
behov for særlig ’høj’ strøm til fx støvsuger, mikroovn 
og værktøj starter vi el-generatoren ude i skuret. 
Mekanisk ventilation i huset suppleres af en lille 
ventilator, som er direkte tilsluttet en mindre solcelle 
på taget. 
Næste luksus i 2008 bliver rindende vand fra brønden 
med en hydroforpumpe samt en gasvandvarmer til 
dusch og opvask. 
 

Anlæg:  
Normal 220 volt installation i hele huset med stik og 
strømudtag, sikringer og HFI-relæ etc. - men opdelt i 

to adskilte systemer: dels fra 12 volt-systemet, dels fra 
en benzingenerator på 3000 W. 
1 stk. Air-X vindmølle - med indbygget laderegulator - 
på 8 meter mast oplader 3 stk. fritidsbatterier à hver 
110 Ah fra Biltema. Inverter til 600 W (og en reserve 
på 300 W) fra Harald Nyborg. Al belysning er med 
lavenergipærer på max 10 W. 
Vi har altid et ekstra, fuldtopladet batteri stående i 
reserve – om ikke til andet, så til at starte bilen med. 
Særskilt ventilator - fra en campingvogn - er monteret 
på en sydvendt væg. Drives via tagmonteret lille 
solcelle på 5 W, som kun sørger for frisk, lun luft ved 
solskin. 
Gasanlæg med komfur i bordet m. 4 blus samt et 
køleskab med lille frostboks. 1-2 flasker gas a 11 kg pr. 
år. 
Den allerede indkøbte pumpe+hydrofor på 600 W fra 
JemOgFix kan køre på nuværende inverter, men vil 
kræve 1-2- batterier mere.  
 

Evaluering:  
Systemet er opbygget ud fra egne ideer, som er 
justeret efterhånden, som en test har vist styrker og 
svagheder. Generatoren havde vi jo, da vi byggede 
huset, men vindmøllen var et forsøg med et indkøb 
via nettet i USA. 
Den basale test på, om anlægget virker, kan groft sagt 
opdeles i to områder: Det skal virke til en lang 
weekend – inkl. gæster – og må ikke være mere 
kompliceret, end at de voksne børn gider låne huset! 
F.eks. duer det ikke at slutte en støvsuger til et stik i 
det batteridrevne system, så går sikringen i 
inverteren. 
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Ved sommertid er det helt OK til to personer. Der er 
strøm nok, og det er nemt at slukke for det hele på 
kontakten på inverteren. Skal huset bruges i længere 
tid om sommeren, hvor der er mindre vind, er vi nødt 
til at opsætte en solcelle med særskilt laderegulator. 
Ved vintertid er huset uden el-varme. Vi har sådan set 
strøm nok, men det er mere kompliceret at åbne og 
lukke for vand etc.  
Den ny vandpumpe vil også give os problemer, men 
kun indtil vi, ved at prøve os frem, har fundet den 
optimale opsætning – evt. med egne batterier og egen 
inverter. 
For at få el fra Sydkraft skal der opsættes en ny 
transformator på en højspændingsmast ca. 400 meter 
væk og trækkes luftkabler. Med et prisoverslag på ca. 
160-170.000 SEK alene for at få en transformator og 
få strøm til grunden har vi fortsat meget stor ’lyst’ til 
at fortsætte med egen strømforsyning. 

Men vinder vi i Lotto, skifter vi til den offentlige el-
forsyning, så der kan være varme på, når vi kommer 
om vinteren! 
 

Pris, leverandør:  
Samlede investeringer er indtil nu på ca. 12-13.000 
DKK. Det meste er købt i ”stumper” i Harald Nyborg 
og Biltema. En inverter koster ca. 500 DKK på tilbud, 
bilbatterier koster ca. 700 SEK pr. stk. Vindmøllen 
kostede ca. 4.500 DKK i USA, men kan også købes i 
Danmark og i Sverige (husk at tjekke på nettet, da der 
er noget forskellige priser). Gaskomfuret var på tilbud 
til ca. 1.500 DKK i Silvan. Gaskøleskabet, Electrolux, til 
ca. 3.500 DKK, er super effektivt og bruger meget lidt 
gas (kan også omstilles til 220 volt).  
 

 

Tilbage til start af ”El fra solen”! 
 

 

Lidt afsluttende ord 
 

Ovennævnte er en samling tekster baseret på kilder, der har været umiddelbart tilgængelige, samt viden, 
som er samlet op i forskellig sammenhæng. Det er ikke – og kan vel aldrig blive – en altomfattende 
beskrivelse af alle elektricitetsrelaterede emner, der kan interessere en torpare. 
 
Foreningen, forfatterne og webredaktøren vil til enhver tid være taknemmelige for opdateringer, nye 
bidrag og forslag til udbygning af denne tekst. 
De opgivne forhold og priser er beskrevet efter forfatternes bedste evne til inspiration, men uden at 
forfatterne eller Foreningen påtager sig noget ansvar for oplysningernes korrekthed.  
 
Ligeledes kan forholdene og priserne være forældede, når du læser teksten. Store dele af teksten er 
oprindelig skrevet i 2008 og senest opdateret i begyndelsen af 2014. 
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