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Sammanfattning 
Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i 
Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer 
effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har 
regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges 
energianvändning. Eftersom att bostadssektorn står för nästan 40 
procent av Sveriges totala energianvändning, är rapportens syfte att 
studera hur energiförbrukningen för äldre hus kan sänkas genom byte 
av energisystem eller genom att behålla ett befintligt fjärrvärmesystem 
men utföra energieffektiviseringsåtgärder. De energisystemen som 
studeras i denna rapport är fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten 
värmepump. Den data som har använts i rapporten har i huvudsak 
samlats in från ett flerbostads-hyreshus beläget i Vingåker och som ägs 
av Sjötorps hus AB. För att resultatet ska vara mer generellt har även två 
typhus studerats; ett småhus och ett större flerbostadshus. Resultatet av 
studien visar att den största kostnaden för fjärrvärmen ligger i driften 
och därmed blir detta alternativ också dyrast för de två större husen. 
Dock är både investeringskostnaden och underhållskostnaderna betyd-
ligt större för värmepumpar och varierar beroende på vart i landet de 
ska installeras, oförutsedda driftstopp och haverier. Resultatet visar 
också att det inte är lönsamt för ett småhus att byta från ett befintligt 
fjärrvärmesystem till värmepump. Slutsatsen är att energieffektivisering 
bör ske i första hand för att sänka en fastighets energiförbrukning, 
speciellt eftersom att andelen äldre hus kommer att öka och oavsett hur 
lite energi de nya husen förbrukar kommer de äldre husen utgöra den 
största andelen av Sveriges totala bostadsbestånd. Att en värmepump 
använder mindre energi är ingen långsiktig lösning för att sänka energi-
förbrukningen. Istället bör energieffektiviseringsåtgärder ligga till 
grund vid en önskan om sänkt energiförbrukning. 

Nyckelord: Fjärrvärme, bergvärmepump, luft-vatten värmepump, 
energisystem, flerbostadshus, fastighet, ekonomisk analys, återbetal-
ningstid, teknisk livslängd, payback-metoden, livscykelkostnad, energi-
effektivisering. 
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Abstract 
District heating is the dominant heating method for apartment buildings 
in Sweden, and its competitor is the heat pumps that have become 
increasingly efficient and have a better impact on the market. At the 
same time, the government has set the 2020 targets in order to reduce 
and improve Sweden's energy use. As the housing sector accounts for 
almost 40 percent of Sweden's total energy use, the report's purpose is to 
study how energy consumption for older homes can be reduced by 
changing energy systems or by maintaining an existing district heating 
system, but performing energy efficiency measures. The energy systems 
studied in this report are district heating, geothermal heat and air-water 
heat pump. The data used in the report has been largely collected from a 
apartment building located in Vingåker, owned by Sjötorps hus AB. In 
order for the results to be more general, two example houses have also 
been studied; A small house and a larger apartment building. The result 
of the study shows that the biggest cost of district heating is in 
operation, and thus this option is also the most expensive for the two 
major houses. However, both investment costs and maintenance costs 
are significantly higher for heat pumps and vary depending on where in 
the country they are to be installed, unexpected downtime and 
breakdowns. The result also shows that it is not profitable for a small 
house to switch from an existing district heating system to a heat pump. 
The conclusion is that energyefficiency should be the first option to 
reduce the energy consumption of a property, especially as the stock of 
older houses will increase. No matter how little the energy consumption 
for the newly built houses are, the older houses will be the largest part 
of Sweden's total housing stock. The fact that the heat pump uses less 
energy is no long-term solution to energy efficiency. Instead, energy 
efficiency actions should be the first option when the desire is reduced 
energy consumption. 
 
Keywords:  District heating, heat pumps, energy efficiency, energy-
consumption, multi-family houses, real estate, economic analysis, Life 
Cycle Cost, payback. 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
Atemp Den area för källare, vind och 

våningsplan som befinner sig 
innanför klimatskärmens insida 
och ämnas värmas över 10°C. 
 

BIA Biarea, den area som inte räknas 
som boarea. Uppdelningen är 
olika beroende på våningsplan 
ovan mark, sluttningsvåning och 
källarvåning. Källarvåning räknas 
som biarea medan våningsplan 
ovan mark räknas som boarea 
med undantag för garage, sop-
rum, pannrum och utrymmen 
som har begränsad användning 
(balkong, inglasat uterum med 
flera). 

BOA Boarea är den area som nyttjas 
som bostadsarea och inte räknas 
som biarea. Se även beskrivningen 
ovan för vad som räknas som BIA 
och BOA. 

COP Värmefaktor (Coefficient of 
Performance) som beskriver en 
värme- eller kylmaskins 
effektivitet. Beskriver förhållandet 
mellan upptagen och avgiven 
energi. 
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DVUT Dimensionerande 
vinterutetemperatur, den lägsta 
medeltemperaturen som inträffar 
normalt under ett år. Varierar 
med olika orter och tidsperioder 
(tidskonstanter). Tidskonstanten 
vid DVUT beror på en byggnads 
konstruktion, för en tung byggnad 
är tidskonstanten längre. 
Tidskonstanten anges vanligen i 
dygn. DVUT används vid 
effektberäkningar för ett hus. 
 

Energiprestanda Annat ord för byggnadens 
specifika värmekapacitet. Anges i 
kWh/m2. 

 
Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

 
Ett mått på ett klimatskals 
genomsnittliga isolerförmåga, det 
vill säga ett genomsnittligt U-
värde av alla ingående 
byggnadsdelar. 

 
Graddagar 

 
Korrigeringsfaktor på vald ort i 
landet för att kunna jämföra 
energiförbrukningen mellan olika 
år. Graddagarna jämförs med mot 
normalåret. 

 
Hushållsenergi 

 
El/energi som åtgår för att driva 
hushållsapparater i hemmet, till 
exempel belysning, TV-apparater, 
hårtork, tvätt- och diskmaskin. 

 
Klimatskal 

 
De delar av byggnaden som 
gränsar till utomhusmiljön: 
ytterväggar, tak, grund, fönster 
och dörrar. 

 
 

 
 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Terminologi 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

x 

Klimatzon Olika zoner i landet uppdelade 
efter klimat. 

 
Kollektor 

 
Ett rör med en frostskyddsvätska 
som är nedsänkt i borrhålet 
(energibrunnen) och bildar en 
sluten krets där kollektorn tar upp 
värmeenergi från berget som kyls 
ned i värmepumpen (energi 
utvinns). 

 
KPI 

 
Konsumentprisindex är ett mått 
på hur priserna förändras för 
olika varor i Sverige och mäts 
med hjälp av inflationen. Hur 
mycket priset förändras beror 
bland annat på konsumtionen. 
SCB mäter KPI månadsvis. 

 
LCC 

 
Livscykelkostnad. Tar hänsyn till 
en produkts kostnader under hela 
dess livslängd, så som 
investeringskostnad, underhåll, 
driftkostnader och restvärde. 

 
Normalår 

 
Medelvärde av 
utomhustemperaturen under en 
längre tidsperiod. Används som 
referensvärde. 

 
Normalårskorrigering 

 
Korrigering av en byggnads 
energianvändning med hjälp av 
temperaturskillnaden ett 
normalår och den uppmätta 
temperaturen under perioden för 
energianvändningen. 
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SCB Statistiska Centralbyrån gör 
mätningar och samlar in statistik 
för en mängd olika områden, som 
underlag till företag, 
privatpersoner och forskning. 

 
SCOP 

 
Årsverkningsgrad för en 
värmepump. Ett mått på 
effektiviteten för en värmepump 
över ett år. 

 
Specifik energianvändning 

 
En byggnads energianvändning 
dividerat med dess area, Atemp. 
Anges i kWh/m2 Atemp och år. 
Hushållsenergi och 
fastighetsenergi (utöver den för 
ventilation, värme och 
varmvatten) inkluderas ej. 

 
Termostat 

 
Ett hushålls förbrukning av 
varmvatten, till exempel det 
varmvatten som åtgår för att 
duscha, diska och spola i kranen. 

 
Tappvarmvatten 

 
Varmvattnet till hushållet som 
tappas ur kranar. Värms oftast i 
fastigheten, till exempel i 
varmvattenberedare eller 
värmeväxlare. 

 
Transmissionsförluster 

 
Värmeförluster för en byggnad 
och som beror på byggnadens 
klimatskal och ventilation. 
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Matematisk notation 
Symbol Beskrivning 

A Uppvärmd bostadsarea, m2 

B Antal personer i hushållet 

D Diskonteringsfaktor 

d Tjockleken på ett material i meter 

G Antal graddagar på vald ort 

𝜆  Värmeledningsförmåga för ett material. Anges som 
W/mK 

n Antal år för investeringen 

r Kalkylränta för investeringen i procent 

ti Innetemperatur som värmesystemet värmer fastigheten 
till i grader, °C 

tu Dimensionerande vinter utetemperatur, DVUT i °C 

U Värmegenomgångskoefficienten för en yta anges som 
W/m2K (hur mycket värme som försvinner per 
kvadratmeter och kelvin) 

Pv Effektbehov för värme i kW 

Pvv Effektbehov för varmvatten i kW 

Ptot Total effekt, summan av Pv och Pvv angett i kW 

Qbesparing Energibesparingen till följd av en energieffektivisering-
såtgärd i kWh/år  

QFörlust innan  Energiförlusten innan en energieffektiviseringsåtgärd i 
kWh/år 

QFörlust efter Energiförlusten efter en energieffektiviseringsåtgärd i 
kWh/år 
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Qv Förbrukad värme-energi i kWh/år 

Qvv Förbrukad energi för varmvatten i kWh/år 
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1 Inledning 
Rapporten bygger på en jämförelse mellan energisystemen luft-vatten 
värmepump, bergvärmepump och fjärrvärme för byte av energisystem. 
Beräkningarna utgår ifrån en äldre flerbostadsfastighet uppförd 1945 
och belägen i Vingåker som ägs av Sjötorps hus AB.  

Sjötorps hus AB är ett bolag som både innehar fastigheter men även 
bygger nya. Bolaget har idag sitt kontor i Vingåker, men en ny lokal 
håller på att uppföras i Katrineholm. Bland annat har Sjötorp investerat i 
detta äldre flerbostadshus beläget på Trollegatan 8, där det nuvarande 
energisystemet är fjärrvärme.  

Anledningen till att Sjötorp vill byta energisystem är för att de anser att 
fastigheten förbrukar för mycket energi. Med denna anledning hoppas 
Sjötorp att energiförbrukningen, men även kostnaden, kan hållas ned. 
Därför ska en undersökning som visar när vilket av de tre valda energi-
systemen är mest lönsamt över tid men också effektmässigt. Dessutom 
kommer en jämförelse göras där fjärrvärmen istället behålls och tre 
energieffektiviseringsåtgärder utförs för att undersöka vad som är mest 
lönsamt; att byta energisystem eller att energieffektivisera. 

Detta är intressant för fortsatt forskning och för området energiteknik 
genom att det finns fler fastigheter av äldre standard med delvis äldre 
energisystem så som el- och oljepanna men även de som av någon 
anledning inte kan ha fjärrvärme. Av dessa anledningar kan andra 
energisystem eller alternativ vara intressanta för fastigheten både med 
avseende på energibesparing men även på den eventuella kostnadsbe-
sparing som kan göras med en värmepump. Å andra sidan utreder 
rapporten om värmepump är ett bra alternativ för att sänka energiför-
brukningen i ett äldre hus, eller om en energieffektivisering är att 
föredra framför att byta energisystem. Resultatet visas som en LCC-
kalkyl men också med hjälp av payback-metoden där byte av energisy-
stem jämförs med energieffektivisering. 
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Samhället strävar idag efter att bli mer och mer miljösmart och detta går 
givetvis hand i hand med att det finns en ekonomisk vinst. Genom att ta 
tillvara på de resurser som finns och utnyttja dessa på ett energieffektivt 
sätt, kan mer energi utvinnas utan bekostnad på miljö och natur. 
 
Sveriges energiförbrukning för industri-, transport- och bostadssektorn 
uppgick år 2015 till totalt 370 TWh där bostadssektorn stod för 143 TWh, 
vilket nästan är 40 procent av energiförbrukningen. Den energikälla som 
står för den största andelen är el och därefter fjärrvärme.[1]  

Fjärrvärme är den mest vanliga uppvärmningen i Sverige idag, och 
detta beror bland annat på dess driftsäkerhet men också på smidigheten 
i uppvärmningen. Ur miljösynpunkt är fjärrvärme ett bra alternativ då 
det tar tillvara på skogsrester men även på spillvärme från fabriker. 
Dock varierar priserna för fjärrvärme i landet, och påverkas bland annat 
av hur många som är anslutna till fjärrvärmen.[2]  

På senare år har även värmepumpar börjat användas i allt större ut-
sträckning och andelen sålda värmepumpar har över åren ökat. Den 
mest sålda är enligt Svenska kyl och värmepumpsföreningen (SKVP) 
luft-luft värmepumpar, som dock består av grova uppskattningar då 
statistik inte samlas in för dessa. För de värmepumpar där statistik 
samlas in leder vätska-vatten, där frånluft kommer därefter och till sist 
luft-vatten, som står för endast cirka åtta procent av det totala antalet 
värmepumpar.[3]  

En av förklaringarna till ökningen av värmepumpar kan vara att de har 
blivit bättre och bättre med åren och att de är kompatibla med de flesta 
system och fastigheter. Det är nog också smidigheten med värmepump 
som lockar många husägare, till skillnad från en olje- eller vedpanna 
som både tar plats men även hela tiden ska förses med bränsle. Dock är 
värmepumpens största försäljningsargument dess ekonomiska fördelar 
så som oberoendet av energileverantörer och minskade driftkostna-
der.[4]  

En annan stor fördel med värmepump är att den är snäll mot miljön på 
grund av den mindre mängd elenergi som åtgår för att driva värme-
pumpen. Energin som värmepumpen tar tillvara på kommer ifrån 
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uteluften och beror således på uteluftens temperatur, som i sin tur blir 
uppvärmd av bland annat solen.[4] 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller jämförelse av 
energisystem. Ofta är det de ekonomiska besparingarna som kan göras 
som är moroten vid byte av energisystem och dessa hänger ofta ihop 
med en minskad energiförbrukning. Dock får inte de miljömässiga 
aspekterna glömmas och som oftast är väldigt svåra att jämföra på 
grund av dess komplexibilitet. Hur har elen som driver värmepumpen 
tillverkats? Är det från vindkraft, vattenkraft, biobränslen eller fossila 
bränslen? Ibland kan ett till synes ekonomiskt och energieffektivt 
energisystem inte alltid vara det bästa ur ett miljömässigt perspektiv och 
i det långa loppet. 

1.2 Övergripande syfte 
Undersökningens syfte är att utifrån egna mätningar och analyser av 
fastigheten, samt med information och data tillhandahållet av handleda-
ren på företaget, dimensionera en bergvärmepump och en luft-
värmepump som ersättning för det nuvarande energisystemet idag; 
fjärrvärme. Dessutom kommer en energieffektivisering av huset att 
jämföras kostnads- och energimässigt tillsammans med att behålla 
fjärrvärmen. Förhoppningarna med att byta energisystem eller energief-
fektivisera är att sänka energiförbrukningen och därmed även den årliga 
kostnaden. Till sist kommer en ekonomisk kalkyl för hela investeringen 
att upprättas och projektet kommer därmed att ligga som beslutsun-
derlag för företaget och andra fastighetsägare som har gått i samma 
tankar. Projektet syftar därmed till att ge ett förslag på vad som är mest 
fördelaktigt för en äldre fastighet vars energiförbrukning önskas sänka; 
byta energisystem eller energieffektivisera. 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen är begränsad till dimensionering av luft-vatten samt 
bergvärmepump för den valda fastigheten på grund av det vattenburna 
systemet som redan finns installerat idag. På grund av den tidsbegräns-
ning som finns för arbetet, behandlar inte rapporten luft-luft, mark- eller 
sjö-värmepumpar.  

Radiatorsystemet utelämnas från denna rapport men dess kapacitet har 
identifierats och diskuterats med fackmän vilka bekräftar att befintligt 
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radiatorsystem fungerar för värmepumpar. Likaså vad gäller huvudsäk-
ringen, som har bedömts som tillräcklig för fastigheten men ej kommer 
behandlas närmare i rapporten. 

Då ingen separat mätare för tappvarmvattenförbrukningen finns, antas 
varmvattenförbrukningen motsvara den av fjärrvärmebolaget avlästa 
energianvändningen under sommarmånaderna, då ingen energi för 
värme antas användas. Dessutom finns inga öppet redovisade gradda-
gar att tillgå för att graddagskorrigera energianvändningen. Med denna 
anledning baseras alla energivärden efter de som fjärrvärmeverket har 
lämnat. 

Tillsatsvärmekällan kommer att bestå av värmepumpens inbyggda 
elpatron. 

Enklare energieffektiviseringsåtgärder och transmissionsberäkningar 
kommer att utföras för de berörda byggnadsdelarna, men på grund av 
tidsbrist och på grund av att fastigheten saknar ritningar, kommer inte 
fullständiga transmissionsberäkningar att utföras. 

Vidare baseras offerter och prisuppgifter på kostnader innan ROT-
avdrag samt med moms. ROT-avdrag kommer därmed inte att behand-
las i denna rapport och inte heller moms. Observera också att offerterna 
är lokala och kan variera i landet beroende på val av värmepump, 
modell, geografiskt läge och företag som ska utföra installationen. 

När kalkylperioden är slut antas energisystemets restvärde vara noll. En 
nyinvestering av det befintliga systemet eller byte av energisystem 
måste då göras, dessa kostnader utanför kalkylperioden tas inte med i 
rapporten. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Undersökningen, som ligger till grund för rapporten, har som mål att 
jämföra de valda energisystemen både ekonomiskt men också energi-
mässigt genom en LCC-analys. Problemformuleringarna som rapporten 
besvarar är följande: 

Ø Vad blir nyttan av att…  

1. …byta energisystem? 

2. …utföra energieffektivisering och behålla befintligt system? 

o Kan en ekonomisk besparing göras? 

o Kan en energimässig besparing göras? 

Ø När är vilket energisystem att föredra, med hänsyn till den årliga 
energiförbrukningen? 

o Fristående småhus (normal villa) 

o Litet flerbostadshus 

o Större flerbostadshus 

Ø Vad blir lönsamheten, energimässigt och ekonomiskt, vid byte av 
energisystem när följande parametrar varieras? 

o Elpris 

o Kalkylränta 

o Kalkylperiod 

Ø Hur lång är återbetalningstiden för följande utfall; 

o Byte till bergvärmepump 

o Byte till luft-vatten värmepump 

o Fjärrvärme + energieffektivisering 

Ø Miljömässiga och tekniska för- och nackdelar med… 
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o …byte av energisystem 

o …energieffektivisering 

1.5 Översikt 
Rapportens disposition är enligt följande: 

Ø Kapitel 2 beskriver det bakgrundsmaterial som ligger till grund 
för förståelsen och för att kunna besvara problemformuleringen. 
Här finns fakta kopplade till källor men också egen-insamlat 
material samt ekvationer som behövs för resultatdelen. 

Ø Kapitel 3 beskriver metoden som använts för projektet, vilka käl-
lor som använts och hur arbetet med rapporten har utförts. 

Ø Kapitel 4 består av konstruktion, och här finns ingångsdata för 
fastigheten. 

Ø Kapitel 5 är rapportens resultatdel och här redovisas det resultat 
som bygger på bakgrundsinformationen och de beräkningar som 
gjorts. Fullständiga beräkningar redovisas i bilaga. 

Ø Kapitel 6 innehåller analys av resultatdelen, vad uträkningar och 
diagram visar. 

Ø Kapitel 7 diskuterar rapportens resultat med egna tankar och 
analyserar resultatet på olika plan: miljömässigt, ekonomiskt och 
ur ett tidsperspektiv. 
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2 Bakgrundsmaterial  
I och med energieffektivisering i en byggnad, vill man uppnå en minsk-
ning av husets energibehov utan att påverka inneklimatet. Ibland kan 
till och med inneklimatet förbättras genom energieffektiviseringsåtgär-
der. [5] 

En byggnads energiprestanda ska framgå i en energideklaration och är 
ett krav för byggnader som ska hyras ut, säljas eller byggas enligt ett 
EU-direktiv. Energiprestandan är ett mått på den totala mängden energi 
som en byggnad använder under ett år, dividerat med dess uppvärmda 
yta, Atemp, och anges i kWh/m2 per år. Energiprestandan innefattar den 
energi som åtgår för värme, tappvarmvatten, fastighetsel och komfort-
kyla.[6]  

För att kunna bestämma en byggnads energiprestanda måste hänsyn 
även tas till den gratis-energi i form av solinstrålning och personvärme 
som kan förekomma, men även de energiförluster som sker genom 
ventilation, transmissionsförluster, läckage, avloppsförluster och 
systemförluster.[7]  

En av anledningarna till kraven på en byggnads energiprestanda är de 
energipolitiska mål som satts upp till och med år 2020. De fyra målen är 
enligt Regeringens proposition (2008/09:162)[8]: 

”- 50 procent förnybar energi  
- 10 procent förnybar energi i transportsektorn  
- 20 procent effektivare energianvändning  
- 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser.[…]” [8] 
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De tre grundpelarna inom energisamarbetet i EU är även uppställda för 
den svenska energipolitiken och som även genomsyrar klimatpolitiken. 
Med dessa grundpelare vill regeringen stärka försörjningstryggheten 
och konkurrenskraften genom att minska det fossila användandet och 
istället införa förnybar energi.[9]  
 

”- Ekologisk hållbarhet  
- Konkurrenskraft  
- Försörjningstrygghet” [9] 

 
Tidigare studier som gjorts är bland annat Uppvärmning i Sverige 2012 
som ges ut av energimyndigheten nästan varje år. Rapporten visar de 
olika energisystemens kostnader för en normalvilla med en 
energiförbrukning på 20 000 kWh/år. De energisystem som är med i 
rapporten är fjärrvärme, bergvärme, luft-vatten, naturgas och 
pelletspanna. Jämförelsen är dock mellan ett hus som ska konvertera 
från direktverkande el till något av ovan nämnda alternativ. Dock 
undersöks även konvertering från befintlig fjärrvärme (med en 
kapitalkostnad på noll) där det visar sig att byte från en befintlig 
fjärrvärmeanläggning till något annat energisystem oftast inte är 
lönsamt. Att det är lönsamt i visa kommuner beror på att 
fjärrvärmepriset är högt. Studien visar vidare att de billigaste 
alternativen är fjärrvärme, bergvärme eller luft-vatten värmepump.[10] 

2.1 Klimatzon och specifik energianvändning 
Det finns vissa krav på bostäder och lokaler vad gäller dess energian-
vändning, och dessa krav beror bland annat på vart i landet dessa 
befinner sig. Sverige är indelat i fyra så kallade klimatzoner som är 
bestämda av Boverket. Anledningen till detta är för att det råder olika 
temperatur och klimat i landet över året och de krav som ställs ska 
därför kunna anpassas till dessa klimatzoner. Vilka län som innefattar 
vilken klimatzon visas i tabell 1 på nästa sida. [11] 
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Tabell 1. Klimatzons-indelningen över Sveriges län. 

Klimatzon I  Klimatzon II  Klimatzon III  Klimatzon IV  
§ Norrbotten 

§ Västerbotten 

§ Jämtland 

§ Västernorrland 
§ Gävleborg 

§ Dalarna  

§ Värmland  

§ Jönköping 

§ Kronoberg 

§ Östergötland 

§ Örebro  

§ Västmanland 

§ Stockholm 

§ Uppsala 

§ Gotland  

§ Västra  

Götaland 

(utom Göte-

borg, Härryda, 

Mölndal, Par-

tille och Ock-

erö)  

§ Kalmar 

§ Blekinge 

§ Skåne  

§ Halland 

§ Västra 

Götaland 

(kommu-

nerna Gö-

teborg, 

Härryda, 

Mölndal, 

Partille och 

Ockerö) 

 

Kraven anger en maximalt tillåten specifik energianvändning för 
bostaden eller lokalen och anges i enheten kWh/m2 Atemp och år. Atemp är 
den area för fastigheten som värms till mer än 10°C och innefattar 
källare, våningsplan och vindsplan innanför klimatskalet.[12]  

Den specifika energianvändningen varierar inte enbart med klimatzon, 
utan även beroende på storleken på byggnaden och dess uppvärm-
ningssätt. Det finns två kategorier för hur man ser på uppvärmningssätt: 
elvärme och annat uppvärmningssätt än elvärme. Grovt delas byggna-
derna in i lokaler och bostäder, där dessa sedan har ett antal underkate-
gorier beroende på storlek.[12] I tabell 2 på nästa sida visas kraven för 
bostäder i klimatzon III, med och utan elvärme. Dessa värden är häm-
tade från Boverkets byggregler (BFS 2011:6). 
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Tabell 2. Krav på specifik energianvändning och installerad eleffekt för klimatzon III. 

 Icke elvärmda Elvärmda 

Specifik energian-
vändning, 
kWh/Atemp och år 

Specifik energian-
vändning, 
kWh/Atemp och år 

Installerad eleffekt 
(för uppvärmning), 
kW 

Småhus 90 55 4,5 

Småhus, Atemp < 
50 m2 

Ej krav Ej krav Ej krav 

Flerbostadshus 80 50 4,5 

Flerbostadshus, 
Atemp < 50 m2 
(övervägande 
delen lägen-
heter: högsta 
BOA 35 m2) 

90 55 4,5 

 

Utöver dessa energikrav finns det krav på genomsnittlig värmegenom-
gångskoefficient och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage. Dessa 
krav ser till att byggnaden är tät och har rätt ventilation för att kravet på 
den specifika energianvändningen ska kunna uppnås.[13] Dessa ute-
lämnas dock från denna rapport på grund av de avgränsningar som 
klargjorts tidigare. 

Energimyndigheten gör varje år undersökningar på bland annat energi-
statistiken för flerbostadshus för att se hur energianvändningen utveck-
las över tid. I deras rapport från 2014 kan ett genomsnitt av energian-
vändningen för flerbostadshus byggda före 1960 utläsas till 145 kWh/m2 

(värme och varmvatten), vilket de konstaterar är över medel. Totalt är 
det en yta om 192 miljoner kvadratmeter i flerbostadshusen som värms 
upp och cirka 80 procent av dessa värms med fjärrvärme. De resterande 
20 procenten står för en blandning där el i kombination med andra 
uppvärmningssätt kommer på andra plats efter fjärrvärmen och de sista 
procenten utgörs av olika typer av värmepumpar, där berg-, jord- och 
sjö-värmepumpar dominerar.[14]  
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2.2 DVUT och graddagar 
Dimensionerande vinter utetemperatur, ibland även bara kallad DUT 
(dimensionerande utetemperatur), är den lägsta utetemperaturen som 
ett dygnsmedelvärde för en specifik ort. Det finns tabeller för DVUT, 
tillsammans med graddagar, gradtimmar och årsmedeltemperatur 
sammanställda av SMHI för olika orter i landet.[15][16]  

Graddagar och gradtimmar är ett sätt att korrigera energiförbrukningen 
för en fastighet mot normalåret och är olika för alla orter. Korrigeringen 
görs genom att graddagarna jämförs med ett normalår för att bedöma 
om året är kallare eller varmare än normalt. Med denna hänsyn korrige-
ras då den förbrukade energin gentemot graddagarna så att den verk-
liga förbrukningen för ett normalår fås. I och med detta kan energiför-
brukningen för en viss månad jämföras mellan olika år för att på så sätt 
se om samma energiförbrukning råder. Siffrorna för normalår finns på 
SMHI.[17] Gradtimmar är ett annat sätt att utrycka graddagar. För att få 
gradtimmar multipliceras antalet graddagar med dygnets timmar, alltså 
tjugofyra. 

2.3 Effektbehov 
En ungefärlig beräkning av fastighetens effektbehov kan göras med 
hjälp av att använda graddagar, fastighetens förbrukade årsenergi för 
värme samt DVUT och till vilken inomhustemperatur huset värms upp 
till. För äldre hus brukar inomhustemperaturen, till vilken energisyste-
met värmer upp huset med, sättas till 17°C då normal rumstemperatur 
anses vara 20°C. Det betyder att 3°C räknas som gratisvärme som fås via 
solinstrålning, personvärme och värme som alstras från apparater. 
Formlerna för att beräkna effekten visas nedan som ekvation 1-3.[18] 

𝑃! = 𝑄! ∙
!!!!!
!∙!"

𝑘𝑊   (1) 

 𝑃!! =
!!! !"!
!"#∙!" !

 (2) 

 𝑃!"! = 𝑃! + 𝑃!! 𝑘𝑊  (3)  

Där Qv är fastighetens förbrukade energi i kWh/år, Qvv är fastighetens 
förbrukade energi för tappvarmvatten i kWh/år, ti är inomhustempera-
turen till vilken man värmer fastigheten (sätts till 17°C för äldre hus), tu 
är DVUT för orten, G, antal graddagar för orten, Pv är fastighetens 
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effektbehov för uppvärmningen, Pvv är fastighetens effektbehov för 
tappvarmvatten och Ptot är summan av effektbehovet för uppvärmning 
och tappvarmvatten. 

2.4 Energi- och effekttäckning 
Vid dimensionering av en värmepump utgås dimensioneringen bland 
annat utifrån husets maximala effektbehov. Genom att göra flera 
beräkningar på fastigheten för olika värmepumpar med olika effekt, kan 
ett effekt- och energitäckningsdiagram tas fram. På så vis går det enkelt 
att avläsa hur stor energitäckning som fås vid vilken täckning av effek-
ten. I figur 1 nedan visas Trollegatans energi- och effekttäckning som 
uppförts med hjälp av beräkningar i Copcalc. 

  

Figur 1. Effekt- och energitäckningsdiagram för en generell bergvärmepump uppfört i 
Copcalc för Trollegatan 8. Genom att avläsa hur stor effekttäckningen är i procent av 
husets maxeffekt på x-axeln kan energitäckningen utläsas på y-axeln. 

Hundra procent av energibehovet för en fastighet måste täckas, men det 
är inte alltid optimalt eller ekonomiskt försvarbart att dimensionera en 
värmepump för hundra procent energitäckning. Bland annat beror det 
på valet av värmepump. Luft-luft värmepumpen fungerar sämre vid 
lägre utetemperaturer då den inte kan avge tillräckligt med värme för 
att förse huset med hela dess energibehov, men en bergvärmepump kan 
till exempel dimensioneras för att täcka hundra procent av energibeho-
vet. Då blir det istället en ekonomisk fråga eftersom att en större värme-
pump har högre investeringskostnad. Värmepumpen kan komma att 
utsättas för många starter och stopp vid en överdimensionering och 
detta kan leda till förslitningar på kompressorn och en förkortad livs-
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längd som slutresultat. Dock kan en överdimensionering motiveras av 
den lägre energikostnaden som en större värmepump medför.[19] 

Det resterande värmebehovet täcks av en tillsatsvärmekälla och kan till 
exempel vara en elpanna, inbyggd elpatron i värmepumpen eller en 
befintlig panna (till exempel olja eller pellets).[19] I denna studie är 
tillsatsvärmekällan den elpatron som finns inbyggd i värmepumpen. 

2.5 Energieffektivisering 
Med energieffektivisering menas åtgärder som minskar energiförbruk-
ningen för en fastighet och dessa varierar kraftigt i kostnader beroende 
på dess omfattning, typ av hus och geografiskt läge. Energieffektivise-
ring är inte enbart en kostnadsfråga utan medför även besparingar i 
energin som kan återkopplas till regeringens 2020 mål. Även om det 
finns krav på energiförbrukningen för nybyggda hus, är det viktigt att 
inte glömma de äldre husen som också bidrar till den totala energian-
vändningen. De krav som finns på äldre hus idag kan komma att bli 
hårdare i framtiden och därför är det viktigt att fastighetsägaren förstår 
vikten av energieffektivisering och den långsiktiga nyttan av det.[20]  

Typer av åtgärder är till exempel energisnål belysning, tilläggsisolering 
(till exempel vind och ytterväggar), injustering och byte av termostater 
till radiatorer, optimera luftflöden för ventilationen, behovsstyrning av 
belysning och ventilation och värmeåtervinning i ventilationssy-
stem.[21] I en rapport från Boverket, Energi i bebyggelsen, sker de största 
transmissionsförlusterna genom just fönster och ytterväggar, varför 
energieffektiviseringsåtgärder bör riktas till just dessa byggnadsdelar. 
Enligt deras undersökning motsvarar dessa förluster ungefär två 
tredjedelar av de totala förlusterna för flerbostadshus.[22] 

Flera energisparåtgärder kan läggas ihop till ett så kallat åtgärdspaket 
och denna metod kallas för totalmetodiken och är utformad av Belok. 
Syftet är att identifiera vilka energisparåtgärder som är möjliga för 
framförallt lokaler och sedan lägga ihop dessa åtgärder i ett slags 
åtgärdspaket. Metoden går även att utföra som grund till energieffekti-
visering i bostadshus, med risk att energibesparingen blir mindre än för 
en lokal och därmed även kostnadsbesparingen.[23] Utifrån valda 
åtgärder kan sedan ett lönsamhetsdiagram upprättas där investerings-
kostnaden finns på ena axeln och kostnadsbesparingen på den andra. I 
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och med detta kan små åtgärder som enskilt inte utgör så stor bespa-
ring, tillsammans ge en större besparingspotential baserat utifrån 
företagets kalkylränta och krav.[24]  

Genom att sänka framledningstemperaturen 3 grader sänks rumstempe-
raturen 1 grad som i sin tur ger en energibesparing på mellan 5-7 
procent. Därför är det viktigt att värmesystemet är injusterat efter 
utomhustemperaturen så att ett optimalt klimat inomhus uppnås 
samtidigt som ingen onödig energi används.[25] 

Ur Swedisols rapport ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyg-
gelsen” kopplas återigen klimatmålen ihop med byggnaders energibe-
hov, där 35-40 procent av landets energiförbrukning förbrukas av just 
byggnader. Till 2050 bör energianvändningen därför vara 50 procent 
lägre jämfört med 1995 och detta är såklart ett tufft mål. Nybyggda hus 
motsvarar ungefär 1 procent av det totala antalet i landet vilket betyder 
att år 2050 kommer 70 procent bestå av de befintliga husen idag. Detta i 
sin tur betyder att det inte spelar någon roll hur lite energi de nybyggda 
husen förbrukar eftersom att de genererar ett tillskott till energiförbruk-
ningen. För att klara målen måste därför fokus ligga i att förbättra de 
hus som redan finns idag.[26] 

Swedisol har därför utformat ett sjupunktsprogram för bebyggelsen att 
arbeta med för att Sverige ska nå klimatmålen. De sju punkterna listas 
nedan.[27] 

”1. Byggregler 

2. Energieffektivitet 

3. Energianvändning 

4. Ekonomiska styrmedel 

5. Energideklarationer och klassning 

6. Kommunikation 

7. Miljonprogrammet” [27] 
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I punkt 2. Energieffektivitet beskriver Swedisol hur energieffektiviteten 
för byggnader kan styras med hjälp av energisystemets köpta energi (till 
exempel med en värmepump) vilket då inte automatiskt betyder att 
huset i sig har en bra energieffektivitet. Därför föreslår de att kraven för 
husets energieffektivitet ska vara oberoende uppvärmningssystemet och 
därför borde energieffektivitetskraven definieras med skärpta U-värden 
för husets olika delar samtidigt som det ställs krav på husets lufttäthet. 
De trycker också på teknikens åldrande, där ett energisystem ständigt 
utvecklas och därmed blir det gamla föråldrat snabbare till skillnad mot 
en energieffektiviseringsåtgärd som har en betydligt längre teknisk 
livslängd; 40-50 år.[28]  

Vidare under punkt fyra, Ekonomiska styrmedel, belyser Swedisol att 
kortsiktiga lösningar idag ofta går före de långsiktiga och lönsamma 
åtgärderna på grund av att dessa långsiktiga lösningar påverkar till 
exempel de kortsiktiga ekonomiska resultaten negativt. Vidare föreslår 
de att ROT-avdrag ska gälla för energieffektiviseringsåtgärder och även 
att flerbostadshus ska få ta del av detta. Citat ur rapporten nedan.[29] 

”Ekonomisk stimulans att frivilligt förbättra sin fastighets 
energieffektivitet saknas i stort sett idag.” [29] 

 
Den tekniska livslängden är också viktig att tänka på vid val av åtgärd. 
Genom att byta energisystem bestäms den tekniska livslängden av den 
för energisystemet (15-20 år för bergvärme som tidigare nämnts) medan 
den för energieffektiviseringsåtgärder är betydligt längre. Vid 
tilläggsisolering och fönsterbyte räknas den tekniska livslängden till 
runt 40 år, medan livslängden för enklare åtgärder så som målning och 
tapetsering inom- och utomhus har en ungefärlig livslängd på 10 år[30]. 

2.5.1 U-värden och beräkningar 
Olika material har olika värmeledningstal som är ett mått på hur mycket 
värme som materialet släpper igenom. En bra isolering ska ha låg 
värmeledningsförmåga eftersom att värmen ska stanna kvar. Därför 
uttrycks lambda som watt per meter och Kelvin (temperaturdifferensen 
mellan ytorna). Genom att veta lambdavärdet och tjockleken på materi-
alet kan U-värdet beräknas fram. U-värdet är ett mått på den energi som 
försvinner genom en bestämd yta och uttrycks som watt per kvadratme-
ter och Kelvin. Ekvation 4 nedan visar hur U-värdet kan beräknas med 
hjälp av lambda och tjockleken på materialet, d.[31]  
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𝑈 !
!!!

=
! !
!"

! !
 (4) 

Genom att veta U-värdet innan och efter en energieffektiviseringsåtgärd 
utförs, arean A och graddagarna G, kan energibesparingen beräknas. Se 
ekvation 5 och 6 nedan.[32] 

𝑄!ö!"#$% 𝑘𝑊ℎ =
! !

!!!
∙!∙!"∙! !!

!"""
 (5) 

𝑄!"#$%&'() 𝑘𝑊ℎ = 𝑄!ö!"#$% !""#" − 𝑄!ö!"#$% !"#!$ (6) 

Besparingen i kronor beräknas med ekvation 7, där fjärrvärmepriset 
vintertid används som jämförelsetal. 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 = 𝑄!"#$%&'() 𝑘𝑊ℎ ∙ 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 (7) 

Tabell 3 med värden för aktuella material visas på nästa sida. Eftersom 
att inga ritningar finns på fastigheten, antas vindsbjälklaget motsvaras 
av liknande fastigheter byggda samma år och därmed används scha-
blonvärdet som redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 3. Lambdavärde för lösull och spån samt U-värde för vindsbjälklaget för äldre 
hus och två- samt tre-glasfönster.[33][34]  

 Lambda, W/mK U-värde, W/m2K 

Vindsbjälklag hus 
1940-1960 

- 0,67 - 0,36 

Lösull 0,04 - 

Packad sågspån 0,08 - 

Två-glas fönster 
(kopplade bågar) 

- 3,0 

Tre-glas Elit original 
trä 

- 1,2 
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2.6 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett tryggt och smidigt vattenburet system för uppvärm-
ning och tappvarmvatten i både lokaler, flerbostadshus men även villor. 
Via en fjärrvärmecentral med två värmeväxlare, en för varmvatten och 
en för värme, förses fastigheten med dess energibehov. Värmen kommer 
ifrån ett värme- eller kraftvärmeverk och transporteras via ett nedgrävt 
rörsystem som bildar ett nätverk över stora eller hela delar av en stad. 
Verket som producerar energin ligger sedan i sin tur centralt för att 
koppla samman nätverket och kunna förse alla i nätet med värme.[35]  

Bränslet till fjärrvärmeverken består oftast av en blandning av olika 
bränslen, så som biobränslen i form av rester från trä- och pappersindu-
strier men också spillvärme från närliggande industrier och avloppsvat-
ten. Genom att förbränningen sker på ett ställe där driftsförhållandena 
hålls optimala minskar utsläppen och föroreningarna i städerna. Detta 
beror på att tekniken i en fjärrvärmeanläggning är mycket bättre än för 
den enskilda pannan i en fastighet och kan därmed ske på ett effektivare 
sätt. Dessutom slipper varje enskild fastighetsägare sotning, påfyllning 
av bränsle och eldningen som en enskild panna medför.[36] Livsläng-
den på en fjärrvärmecentral är ungefär 20 år.[37]  

2.6.1 Rindi Energi 
Fastigheten på Trollegatan 8 förses med fjärrvärme från Rindi Energi, ett 
bolag som finns på tretton orter i landet. De finns även på två orter i 
Polen och förutom fjärrvärme så tillverkar Rindi bränslepellets av gran 
och furu. Deras fjärrvärme består till största delen av biobränsle.[38] Det 
är inte tillåtet att använda fjärrvärmen som spetsvärme enligt samtal 
med Rindis chef över Vingåkers fjärrvärmeverk. 

2.7 Värmepumpar 
En värmepump är en slags kompressorkylanläggning där principen för 
dessa två system är densamma: att förflytta värmeenergin från en lägre 
nivå till en högre. Skillnaden är att en kompressorkylanläggning kyler 
ned omgivningen medan en värmepumps huvudsyfte är att värma upp 
omgivningen. Därför finns det två viktiga krav för en värmepump: 
Värmekällan ska vara tillgänglig och inte för kostsam och ske vid en 
temperaturnivå som också hjälper till att uppfylla dessa krav.[39] För att 
uppnå dessa krav hämtas ofta värmen från gratis-värmekällor så som 
luft, mark eller vatten och för att få ut så stor värmefaktor (COP) som 
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möjligt är det mest fördelaktigt att värmekällan har så hög temperatur 
som möjligt samt att uppvärmningen sker till en så låg temperatur som 
möjligt.[40]  

Figur 2 visar en principskiss för värmepumpskretsen, den röda sidan 
(kondensor) är den varma sidan och den röda fyrkanten motsvarar 
värmesystemet, i detta fall radiatorer. Den kalla sidan motsvaras av den 
blå sidan (förångare) där den blå fyrkanten motsvarar värmekällan, för 
en bergvärmepump är detta berget medan den för en luft-vatten eller 
luft-luft värmepump är luften. I den kalla sidan flödar köldbärare och i 
den varma sidan värmebäraren. I hela kretsen flödar köldmediumet 
som transporterar energi från kall till varm sida. 

 

Figur 2. Förenklad principskiss över en värmepumpskrets. Kondensorn, den röda 
sidan, är den varma sidan medan förångaren, den blå sidan, är kalla sidan. 
Värmesystemet är den röda fyrkanten och den blå fyrkanten är värmekälla (där 
energin hämtas ifrån, till exempel berg eller luft). 

2.7.1 Dimensionering 
Vid dimensionering av en värmepump finns det flera faktorer att ta 
hänsyn till som varierar från hus till hus, dessa är bland annat fastighet-
ens energibehov, dess geografiska läge, befintligt energisystem och 
eventuellt regler och lagar som kan ligga till grund för valet.[41]  
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I och med att en värmepump använder energin i sin omgivning (luft-, 
vatten eller markvärme) är fastighetens geografiska läge viktigt, speci-
ellt vid dimensionering av en värmepump som använder luft som 
värmekälla. Detta beror på att effekten och effektiviteten för en luftvär-
mepump minskar desto kallare utetemperatur som råder, när värmen 
behövs som mest. Detta kan betyda att en tillsatsvärmekälla behövs för 
de dagar som är riktigt kalla, och denna måste då dimensioneras för att 
klara hundra procent av husets effektbehov.[41]  

När en värmepump ska dimensioneras används antingen energiför-
brukningen över en längre tid som finns att tillhandahålla från energile-
verantören eller så utförs beräkningar för att fastställa husets energibe-
hov. När sedan dimensioneringen av värmepumpen utförs, utgår 
beräkningarna ifrån hur mycket effekt huset kräver den kallaste dagen, 
även kallad dimensionerande vinter utetemperatur (DVUT).[42]  

Genom att veta husets totala effektbehov vid den kallaste dagen, kan 
den valda värmepumpens effekt sättas i relation till husets maxeffekt-
behov och därmed kan effekttäckningen som värmepumpen har be-
stämmas. Ifall värmepumpen inte täcker hundra procent av husets 
maxeffektbehov måste denna del täckas upp av en tillsatsvärmekälla så 
att alltid totalt hundra procent effekttäckning garanteras.[42] När 
värmepumpens effekttäckningsgrad är känd kan energitäckningsgraden 
avläsas ur ett diagram som skapas med ett tillverkarprogram, där 
effekttäckningen finns på x-axeln och energitäckning på y-axeln.[42] Ett 
energitäckningsdiagram har upprättats i samband med uppgiften och 
visas under föregående avsnitt 2.4 energi- och effekttäckning. Diagrammet 
varierar med vilken typ av värmepump det är (luft, mark, vatten) men 
också med fastighetens ingångsdata. 

2.7.2 COP och SCOP 
En värmepumps effektivitet kan definieras med begreppet COP (Coeffi-
cient Of Performance), som står för värmepumpens värmefaktor. 
Värmefaktorn är avgiven effekt dividerad med upptagen effekt, där den 
avgivna effekten är hur stor värmeeffekt som värmepumpen avger till 
omgivningen, medan den upptagna effekten motsvaras av hur stor 
effekt som åtgår för att driva värmepumpen (el till kompressorn).[43] 
[44]  
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Ekvationen för COP återfinns nedan som ekvation 8.  

𝜙 = !!"#$"%&
!!""#$%&'

 (8) 

Årsvärmefaktorn, SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) är 
värmepumpens effektivitet över ett år. Till skillnad från COP så visar 
SCOP den verkliga effektiviteten för en värmepump eftersom att 
förhållandena över ett år varierar. Tillverkare brukar redovisa värme-
pumpens effektivitet som COP då den beskriver en värmepumps 
effektivitet för bestämda förhållanden vilket inte ger en rättvisande bild. 
I energimyndighetens test av bergvärmepumpar ligger SCOP mellan 3 
och 5.[45] För luft-vatten värmepumpar är SCOP 2,6 - 2,7[46]. 

2.7.3 Luft-vatten värmepump 
Som det låter använder en luft-vatten värmepump vatten som värmebä-
rare och kräver därför ett vattenburet system. Till skillnad mot en luft-
luft värmepump, kan luft-vatten värmepumpen även förse huset med 
tappvarmvatten. I och med detta blir besparingen för en luft-vatten 
värmepump större än en luft-luft. Dock måste även en luft-vatten 
värmepump ha en tillsatsvärmekälla för att täcka hela effektbehovet vid 
kalla utetemperaturer (då den liksom en luft-luft värmepump använder 
energin i uteluften). Dessutom kan bygglov behövas på grund av att en 
del av värmepumpen sitter utomhus. Investeringen för en luft-vatten 
värmepump är 90 000-120 000 kr för en normal villa och livslängden är 
runt 15 år.[47]  

2.7.4 Bergvärmepump 
Bergvärmepumpen hämtar sin värme ifrån marken och är därför inte 
lika känslig mot sjunkande ute-temperaturer som de två föregående 
värmepumparna. Detta beror på den tröghet som finns i berget. Värmen 
ur berget tas från ett borrhål och beroende på bergart och djupet på 
borrhålet, varierar kostnaden för detta arbete. Dessutom måste ansök-
ning ske då bergvärmepumpen kan påverkas negativt av närliggande 
borrhål. Bergvärmepumpen brukar täcka näst intill hela effektbehovet 
och tillsatsvärmen brukar ske med elpatron. Investeringskostnaden 
ligger mellan 130 000-160 000 kr för en normal villa, men kan variera 
beroende på vart i landet den ska installeras och storleken på energiför-
brukningen.[48]  
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Värmeöverföringen från berget sker med en kollektor som är ett slags 
rör, vanligtvis av plast och som är fylld med en köldbärarvätska. Genom 
att röret är i kontakt med grundvattnet så förs värme från berget till 
grundvattnet och sedan till kollektorn. Vintertid fungerar det på samma 
sätt förutom att grundvattnet fryser vilket dock är till fördel då värme-
ledningsförmågan för is är fyra gånger högre. Köldbärarvätskan inne-
håller oftast glykol eller alkohol för att inte frysa till is.[49]  

Livslängden för själva bergvärmepumpen är omkring 20 år, medan 
borrhålet kan hålla betydligt längre än så. Livslängden på borrhålet är 
oklart men det handlar om 60-100 år enligt givna källor.[50][48] För 
Vingåkers kommun kostar en tillståndsansökan för bergvärmepump 2 
985 kr enligt uppgifter från kommunledningsförvaltningen. 

2.7.5 Borrhål 
På Brunnsarkivet, som är en del av Sveriges Geologiska Undersökningar 
(SGU), kan fakta om bland annat borrade brunnar hittas. På så vis kan 
information från en närliggande brunn användas när en ny brunn i 
samma område ska borras och därmed fås relevant information om till 
exempel meter till grundvatten, meter jordlager vilken typ av rör och 
tätning som använts. Dessutom kan närheten till andra brunnar identi-
fieras.[51]  

Avståndet emellan borrhålen är viktigt därför att effektiviteten minskar 
i kollektorn om det finns närliggande borrhål som också använder 
värme ur berget. Dessutom kan det kylda grundvattnet påverka ett 
närliggande borrhål och därför brukar även flödesriktningen på grund-
vattnet finnas med vid en projektering. Avståndet mellan borrhålen 
brukar därför rekommenderas till minst 20 meters avstånd.[52] Borr-
hålsdjupet däremot kan variera. Ju djupare borrhål, ju mer effekt kan tas 
ur berget[48]. 

2.8 LCC 
LCC är en förkortning för Life Cycle Cost (livscykelkostnad på svenska) 
och är en metod som används för att utvärdera en investerings lönsam-
het över tid. LCC metoden tar inte bara hänsyn till inköpspriset för en 
produkt, utan även för de kostnader som uppstår under produktens 
livscykel så som driftskostnader, underhåll och reparationer. En LCC 
analys tar inte hänsyn till miljömässiga vinster, men ofta brukar ekono-
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miska vinster även innebära miljömässiga vinster till exempel i form av 
lägre energiförbrukning.[53]  

Vilka parametrar som LCC-kalkylen ska innefatta brukar tas fram i 
samråd med organisationen som vill ha kalkylen utförd.[54] För LCC-
kalkylen i denna rapport kommer följande parametrar att finnas med, 
enligt ekvation 9: 

LCC = Investering + LCCnyinvestering + LCCenergi + LCCel + LCCunderhåll (9) 

Där Investering motsvaras av den grundinvestering vid investeringspe-
riodens början och innefattas av installation, material och produkter. 
LCCnyinvestering är de nyinvesteringar som görs under kalkylperioden. 
LCCenergi är kostnaden för den förbrukade mängden energi, då inräknas 
den energi som åtgår för värme och tappvarmvatten. LCCel är den 
kostnad för fastighetselen. LCCunderhåll är kostnaden för underhållet under 
kalkylperioden. 

I denna kalkyl beräknas restvärdet efter kalkylperiodens slut vara noll 
på grund av att energisystemen anses förbrukade efter kalkylperiodens 
slut. Det antas alltså att det inte finns något garanterat återköpsvärde för 
energisystemen. Detta på grund av att kalkylperioden är lång och 
utvecklingen av nya system sker relativt snabbt, därmed blir energisy-
stemen snabbt föråldrade. Därför finns inte en parameter för restvärde 
med i ekvationen.  

Fördelen med att utföra en LCC-kalkyl istället för att enbart jämföra 
investeringskostnaderna för olika alternativ, är för att det billigaste 
investeringsalternativet inte alltid innebär den lägsta totalkostnaden. 
Detta beror på att driftskostnaden för olika lösningar kan variera och 
därmed skiljer sig även den totala slutliga kostnaden för olika lösning-
ar.[55]  

2.9 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden innebär att pengavärdet i framtiden räknas om till 
deras värde idag. Detta görs för att kunna jämföra olika alternativ och 
det innebär att kalkylräntan för företaget måste bestämmas.[54]  
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”Nutid” brukar sättas till investeringens start och med hjälp av en tabell 
med nuvärdesfaktorer så kan beräkningar av pengars nuvärde utfö-
ras.[56]  

2.9.1 Kalkylränta 
En viktig parameter vid jämförelse av olika investeringsalternativ är 
kalkylräntan. Den varierar med olika företag beroende på deras avkast-
ningskrav och bestäms delvis av kapitalkostnaden som företaget har, 
delvis av risken med investeringen[57]. Kalkylräntan är en osäker 
parameter som kan förändras över tid och därmed förändras även 
resultatet, därför kan en känslighetsanalys utföras som tar hänsyn till 
ändrad kalkylränta.[54]  

Kalkylräntan för Sjötorps hus AB är givet till 2,5 procent av VD:n Pär 
Knutsson. Denna räntesats är nominell och därför adderas inflationen 
för att få realräntan. Inflationen antas vara 2 procent på grund av att 
detta är satt som mål av riksbanken. Därmed är realräntan 4,5 procent. 

2.9.2 Diskonteringsfaktor 
Diskonteringsfaktorn (eller nuvärdesfaktor) anger nuvärdet årsvis för 
den kostnadsbesparing per år som görs till följd av en investering 
genom att multiplicera den årliga kostnadsbesparingen med diskonte-
ringsfaktorn. Nuvärdet blir därmed lägre ju längre bort i tiden kost-
nadsbesparingen befinner sig och detta beror bland annat på att osäker-
heten blir större ju längre tidsperioden är samt storleken på kalkylrän-
tan.[57] När lönsamheten i en investering ska bedömas är det därför 
intressant att räkna om framtida betalningar till samma tidpunkt för att 
kunna jämföra dessa.[58]  

Formeln för diskonteringsfaktorn är enligt ekvation 10, där D står för 
diskonteringsfaktorn, r för kalkylräntan och n antal år för investeringen. 

𝐷 = !
!!! ! (10) 

2.10 Payback metoden 
För att ta reda på en investerings återbetalningstid är payback-metoden 
en vanlig beräkningsmetod. Med andra ord uttrycker beräkningen hur 
lång tid det tar innan summan av de årliga besparingarna är lika stor 
som grundinvesteringen. Payback-metoden fokuserar på återbetalnings-
tiden för en investering men tar inte hänsyn till drift- och underhålls-
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kostnader som kan uppstå under investeringens livstid, som en LCC-
kalkyl gör. Därför mäter inte payback-metoden en investerings lönsam-
het, utan är mer ett mått på den likviditetspåverkan som investeringen 
har.[59] Höga investeringskostnader med liten årlig besparing får därför 
långa återbetalningstider och hur lång återbetalningstid som tillåts kan 
sättas av företaget eller beroende på investeringens tekniska livslängd. 

Formeln för att beräkna återbetalningstiden beskriv av ekvation 11 
nedan. 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 å𝑟 = !"#$%&$'(")%*+%&",- !"

(!"#$%&'"(")&!!!"#$"%&'(')%*) !"å!
 (11) 

2.11 Elpris 
Elpriset har inte bara en betydande roll för energisystem som använder 
direktverkande el utan även för fjärrvärmen då fjärrvärmepriset påver-
kas av elpriset. Dessutom spelar elpriset roll för konsumenten genom att 
system som använder el, till exempel värmepumpar, blir dyrare med 
högre elpris. I detta fall ökar konkurrenskraften för fjärrvärmen till dess 
fördel, men detsamma gäller även för det omvända fallet där elpriset är 
så pass lågt att värmepumpens konkurrenskraft ökar. Dock är konkur-
renskraften i det första fallet större än i det andra enligt en studie som 
gjorts från Energiforsk.[60]  

Snittpriset för el per år har över tid visat en minskande trend enligt 
Fortums undersökning mellan åren 2007-2017. Detsamma gäller priser-
na för elcertifikat mellan dessa år. Snittpriset på el för de närmsta åren 
har legat runt 32 öre/kWh, utan energiskatt, elcertifikat och moms.[61]  

Elpriset varierar i landet och eftersom att fastigheten befinner sig i 
klimatzon III, kommer även elpriset för detta område att användas vid 
beräkningarna. Elpriset inkluderar energiskatt, elcertifikatavgift och 
moms och har jämförts på elskling.se där det billigaste priset med 
miljöval ligger runt 70 öre/kWh. Därför har detta pris valts som utgång-
spris för elen i kalkylen, där elpriset sedan varieras för att se hur det 
påverkar valda energisystem. 
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2.12 Fjärrvärmepris 
Fjärrvärmepriset varierar på olika orter på grund av de lokala avvikel-
serna som förekommer. Det som påverkar prissättningen är bränslepri-
set och hur fjärrvärmenätet är utformat. Mindre fjärrvärmenät med 
större avstånd brukar ha ett högre pris och tvärt om. På energiföreta-
gens hemsida finns diagram upprättade för ett typhus över fjärrvärmens 
prisutveckling för småhus, mindre flerbostadshus och större flerbo-
stadshus. Prisutvecklingen ser ut att plana ut och den årliga prisföränd-
ringen för ett mindre flerbostadshus har blivit mindre och mindre 
mellan år 2008-2016.[62] Diagrammen visas som figur 3 och 4, som är 
publicerade med tillstånd. 

 

Figur 3. Prisutveckling i kr/MWh för fjärrvärme för småhus, mindre flerbostadshus 
och större flerbostadshus mellan åren 2005-2016. En avplaning av prisutvecklingen kan 
ses från ungefär 2014 till och med 2016.[62]  
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Figur 4. Årlig prisförändring i procent för ett mindre flerbostadshus mellan åren 2008-
2016. En stabilisering av den årliga prisförändringen kan utläsas mellan 2015-2016.[62]  

2.13 Inflation 
Inflationen påverkar den allmänna prisnivån och är ett mått på pengar-
nas värde. Riksbanken vill hålla inflationsnivån stabil och låg vilket görs 
för att företag och privatpersoner ska ha en trygghet i sin ekonomi och 
veta pengarnas värde över en längre tid.[63]  

Inflationen mäts som KPI, konsumentprisindex, och görs av Statistiska 
centralbyrån (SCB) och anges månadsvis. Att just KPI används för att 
definiera inflationen beror på att den återspeglar konsumtionen bland 
hushållen. Riksbankens mål på inflationen är två procent och just denna 
siffra uppstod på grund av att inflationen vid fastställningen av inflat-
ionsmålet vid tidpunkten var två procent men också på grund av att 
andra länder använder denna nivå.[64] Inflationen för mars 2017 är 1,3 
procent.[65]  

Med denna anledning antas energipriset och elpriset följa KPI, som i sin 
tur är ett mått på inflationen. Eftersom att målet på inflationen är två 
procent antas också energi- och elpriset öka med denna procentsats.  

2.14 Underhåll och drift 
Underhållskostnaden för energisystem är en osäker parameter som är 
olika för olika fastigheter, olika energisystem, olika delar av landet. 
Energimyndigheten har i sin rapport Uppvärmning i Sverige 2011 använt 
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schablonvärden för underhållskostnaden. Dessa värden är satta till 0,5 
procent av investeringskostnaden för fjärrvärme, 1 procent för berg-
värme och 2 procent för luft-vatten värmepumpar. Anledningen till att 
fjärrvärme har lägre kostnad för underhåll beror på att det krävs mindre 
tillsyn än andra uppvärmningsalternativ. Till exempel så har bergvärme 
och luft-vatten värmepumpar rörliga delar som kan gå sönder och olika 
typer av pannor ska fyllas på med bränsle. Kompressorbyte av värme-
pump brukar ske efter 10-15 år.[66] Kostnaden för ett kompressorbyte är 
35 000 kr för ett flerbostadshus och 30 000 kr för ett småhus, givet av 
leverantören Mählqvist rör, som även bekräftar tiden för kompressorby-
tet till runt 10 år. 
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3 Metod 
Metoden för att besvara frågeställningarna består av insamling av data 
men även undersökningar och mätningar som görs på plats i fastigheten 
tillsammans med insamling av relevanta fakta och källor kring de 
system, priser och kalkyler som ligger till grund för frågeställningarna. 
Dessutom samlas data in från olika återförsäljare, leverantörer och även 
från företaget som äger fastigheten. 

Litteraturen som används kommer i första hand bestå av tidigare 
använd kurslitteratur i programmet men också andra tryckta källor via 
Mittuniversitetets bibliotekstjänst så som artiklar, tidigare examensar-
beten och rapporter. I viss mån kommer den tryckta informationen att 
behöva kompletteras med webbaserade källor och skriftliga samt 
muntliga samtal med återförsäljare och leverantörer. Bakgrundsinform-
ationen stärks med hjälp av dessa tryckta och webbaserade källor 
medan de muntliga uppgifterna och offerterna från leverantörer behövs 
för att utföra beräkningar för dimensionering men också ekonomiska 
kalkylerna. 

Uträkningar kommer att göras både för hand med formler men också 
med hjälp av olika program beroende på vad som ska beräknas. Copcalc 
kommer att vara hjälpmedel vid dimensionering av bergvärmepumpen 
men för de ekonomiska kalkylerna används Excel. Copcalc1 är ett 
webbaserat program för att beräkna dimensionering av berg- eller luft-
standardvärmepumpar. Känd data matas in i programmet och så utförs 
beräkningar för dimensionering, lönsamhet, energiförbrukning, specifi-
kationer för värmepumpen. Kostnader för installation och värmepump 
framgår ej av programmet. Inloggningsuppgifter till Copcalc har 
erhållits från en tidigare kurs inom programmet. 

Fullständiga beräkningar redovisas som bilagor sist i rapporten, medan 
resultaten går att finna under avsnitt Resultat.  

                                                
1 För att läsa mer, besök Copcalcs hemsida: http://www.copcalc.info 
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Först samlas relevant bakgrundsinformation om de system som rör 
rapportens uppgift och syfte för att kunna besvara frågeställningen, 
grovt sätt kan bakgrundsinformationen delas upp i tre delar.  

1. Information om de lagar, regler och förordningar som finns att 
förhålla sig till, till exempel miljömålen men också de rekom-
mendationer som Boverket satt upp för olika system och fastig-
heter med hjälp av olika klimatzoner, graddagar och DVUT. 

2. Information om energisystemen och energieffektivisering, till 
exempel värmepumpar, fjärrvärme, tilläggsisolering och fönster-
byte. Denna information innefattar investeringskostnader och 
tekniska livslängder samt information. 

3. Till sist samlas relevant information om driftkostnader, prisför-
ändringar och de ekonomiska kalkylmetoder som ska användas 
för att kunna utföra de ekonomiska beräkningarna, till exempel 
konsumentprisindex, elpris, fjärrvärmepris, nuvärdemetoden, 
kalkylränta, LCC och payback. 

Sedan kopplas all denna information ihop till en resultatdel.
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4 Konstruktion  
Fastigheten på Trollegatan 8 ägdes tidigare av en privatperson som 
gjorde omfattande renoveringar både invändigt och utvändigt, men 
sedan hösten 2016 har fastigheten förvaltats av Sjötorps hus AB. Det är 
ett mindre, fristående, flerbostadshus med fyra stycken lägenheter 
fördelat på två plan. Enligt uppdragsgivaren är det två lägenheter på 60 
m2 och två på 75 m2. Det är totalt fyra stycken hushåll med en person 
vardera som bor i fastigheten och åldersgrupperna är 45-55 år och 65-75 
år. Fastigheten har även källare med gemensam tvättstuga, fjärrvärme-
central och förråd, samt ett vindsutrymme med förråd. Fastigheten har 
två-glasfönster och självdragsventilation. 

Fastigheten har idag fjärrvärme som energisystem. Det finns ingen 
separat mätare för varmvattnet, vilket gör det lite svårt att veta exakt 
hur mycket varmvatten som dels hela fastigheten utnyttjar, men också 
varje enskild lägenhet. Utifrån detta görs antagandet att varmvattnet 
som förbrukas är lika med den uppmätta fjärrvärmeförbrukningen 
under sommarmånaderna, då ingen energi för uppvärmning behövs. 
Varje enskilt hushåll betalar sin egen hushållsel men Sjötorp betalar 
fastighetsel för allmänna utrymmen så som belysning (utomhus, i 
källare samt på vinden) och tvättmaskin och torktumlare. Denna 
förbrukning uppgår till totalt 1007 kWh/år. Huvudsäkringen är på 20 A 
och elnätsavgiften är 4 580 kr per år. 

Fjärrvärmen levereras från företaget Rindi AB, som använder biobräns-
lebaserad fjärrvärme. Priset för fjärrvärmen varierar beroende på typ av 
fastighet men även på energiförbrukningen. Kostnaden är uppdelad i en 
fast och en rörlig del, där den fasta delen består av en distributionsavgift 
och den rörliga delen består av den energi som förbrukats mellan 
avläsningarna.  

För Trollegatan 8 gäller prisavtalet flerbostadshus med förbrukning över 
50 MWh/år, där den beräknade normalårsförbrukningen är 55 MWh/år.  

I Figur 5 kan energiförbrukningen mellan åren 2010-2016 studeras 
månadsvis. 
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Figur 5. Diagram över månadsvis energiförbrukningen mellan åren 2009-2016 för 
fastigheten på Trollegatan 8. 

Värmepumpen ska även kunna förse fastigheten med dess varmvatten-
förbrukning. 

4.1 Småhus 
Småhuset baseras på statistik från Statistiska centralbyrån där ett 
småhus med två vuxna och två barn är 30 m2 per person, det vill säga 
120 m2.[71]  

I energimyndighetens rapport för energianvändningen i småhus år 2014 
framgår att genomsnittliga energianvändningen för ett hus byggt 
mellan 1941-1960 är nästan 16 000 kWh/år. Den genomsnittliga energi-
användningen per kvadratmeter är ungefär 119 kWh/m2. Detta innefat-
tar både varmvatten och värme.[72] Dessa siffror är enligt energimyn-
digheten inte temperaturkorrigerade och 2014 var varmare än de 
föregående åren, vilket gör att förbrukningen inte går att jämföra rakt av 
utan en temperaturkorrigering[73].  

Det finns även ett samlingsdokument med referensvärden, utgiven av 
Boverket, där hänsyn tas till husets storlek (mindre eller större småhus) 
men även till husets placering i landet (söder eller norr). Dessutom 
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anges en övre och undre kvartil och en median av energiförbrukningen 
per kvadratmeter. Medianvärdet för ett större småhus (bostadsarea över 
100 m2) är 122 kWh/m2. I rapporten finns även en formel utgiven för att 
beräkna hushållselen, se ekvation 15 nedan.[74] A är uppvärm bostads-
area i m2 och B är antalet personer i bostaden.  

𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ = 530+ 𝐴 ∙ 12+ 𝐵 ∙ 690 ∙ 1,25 (15) 

Hushållselen uppgår därmed till 5 913 kWh/år. 

Då det finns två källor som anger ungefär samma genomsnittliga 
energiförbrukning per kvadratmeter, används ett medelvärde av dessa. 
Den årliga energiförbrukningen för typhuset (uppvärmning och tapp-
varmvatten) blir därför 14 460 kWh. Se bilaga C för fullständiga beräk-
ningar. 

Enligt energimyndighetens rapport Vattenanvändning i hushåll har 
varmvattenförbrukningen varierat med åren och legat mellan 4500-5000 
kWh/år per bostad.[75] Därför används den högre siffran i denna 
rapport. 

4.2 Större flerbostadshus 
För det större flerbostadshuset utgår beräkningarna ifrån det så kallade 
Nils Holgersson-huset, som är ett typhus uppfört av energimyndighet-
en. Specifikationerna för huset är 15 lägenheter på totalt 1000 m2 med en 
årlig energiförbrukning på 193 MWh.[76] Fastighetselen uppgår till 15 
MWh och hushållselen till 34,5 MWh (vilket ger ett snitt på 2300 kWh 
per lägenhet).[77] Ett antagande om att varje hushåll betalar sin egen 
hushållsel görs i denna rapport. 

Även här antas varmvattenförbrukningen speglas av ett medelvärde av 
förbrukningen under juni, juli och augusti. Därmed blir förbrukningen 
60 MWh/år.  

Medelförbrukningen som bestämmer den fasta avgiften för fjärrvärmen 
hos Rindi baseras på ett medelvärde av de två föregående vintrarna. I 
detta fall antas medelförbrukningen till de värden som angivits för 
oktober-mars, då endast ett års förbrukning finns att tillgå. Detta ger 
medelförbrukningen 125 MWh. 
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5 Resultat 
Efter besöket på Trollegatan 8 kunde bland annat följande punkter 
konstateras utifrån det besiktningsprotokoll som följts. Det fullständiga 
protokollet finns i bilaga A. Förutom att fastigheten är i genomgående 
bra skick tack vare de renoveringar som gjorts, har följande noteringar 
gjorts vad gäller den energibesparingspotential som kan göras:  

Ø Fjärrvärmecentralen är från år 2000 och ser hel och fräsch ut. 
Temperaturen är ungefär 80/40 fram- och returledning (från 
fjärrvärmeverket). 

Ø Radiatorerna är väldigt varma (hög inomhustemperatur) och 
termostaterna är av äldre modell. Bör bytas och injusteras. En 
termostat i en av lägenheterna på övervåningen hade fastnat, vil-
ket fastighetsskötaren fixade till på plats.  

Ø Självdragsventilation, frånluft via köksfläkt och badrum. Inget 
tilluftsreglage vid fönstren, utan uteluften tar sig in mellan tät-
ningarna. 

Ø Dörrarna in till varje lägenhet är enkla trädörrar (det vill säga 
inga säkerhetsdörrar). Tätningslister bör bytas. Dörrarna isolerar 
dåligt från både ljud och kyla, bland annat på grund av att brev-
inkasten inte är täta så kall luft kan ta sig in. 

Ø Äldre tvåglasfönster i hela huset (med undantag ett fönster på 
vinden med enkelglas). Kondens på insidan mellan glasen på ett 
av fönstren i en lägenhet. 

Vid besiktningen var utomhustemperaturen runt 12°C och soligt väder. 
Då huset har fönster i alla väderstreck fanns en viss solinstrålning i de 
flesta lägenheter som bidrog till inomhustemperaturen. 
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5.1 Förbrukning värme och varmvatten 
Energiförbrukning mellan åren 2010-2016 visas årsvis i figur 6 nedan, 
tillsammans med en trendlinje.  

 

Figur 6. Årsvis energiförbrukning för Trollegatan 8 tillsammans med en trendlinje. 

Medelförbrukningen under dessa år blir 52,97 MWh/år (ej graddagskor-
rigerade). Observera att detta också innefattar den energi som åtgår för 
tappvarmvattenproduktionen. Fullständiga data och beräkningar finns i 
bilaga C. 

5.1.1 Tappvarmvatten 
För att få fram hur mycket av den totala energiförbrukningen som är 
tappvarmvatten görs antagandet som nämnts tidigare i rapporten; att 
tappvarmvattenproduktionen återspeglas i den förbrukning som sker 
under sommarmånaderna på året. Med sommarmånader avses här juni, 
juli och augusti. Dessa månader summeras ihop årsvis och därefter tas 
ett medelvärde för varje respektive år. Resultatet visas i figur 7. Full-
ständiga beräkningar och data finns i bilaga C.  
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Figur 7. Den antagna tappvarmvattenförbrukningen årsvis för åren 2010-2016. 

Medelförbrukningen av tappvarmvattnet blir 0,89 MWh/månad och är 
ett medelvärde av värdena i figur 7. Detta ger en total årsförbrukning av 
tappvarmvatten för fastigheten på 10,68 MWh/år fördelat på fyra 
hushåll om en person i varje hushåll. I procent motsvarar varmvatten-
förbrukningen ungefär 20 procent av det totala energibehovet. 

5.2 Maxeffektbehov 
Med ekvation 1-3 angivna i avsnitt 2.3 kan husets teoretiska maximala 
effektbehov beräknas utifrån givna data. Detta ger husets totala maxef-
fektbehov, inklusive den för varmvattenberedningen.  

Figur 8 visar klimatdata från SMHI, hämtade från programmet Copcalc 
och dessa data används vid beräkningen.  
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Figur 8. Klimatdata för Vingåker uppförda av SMHI, från Copcalc. 

Nedan redovisas fastighetens maximala effektbehov. Fullständiga 
beräkningar och värden vid beräkningar, se bilaga C. 

𝑃! = 14,34 𝑘𝑊 (1) 

𝑃!! = 1,27 𝑘𝑊 (2) 

𝑃!"! = 15,6 𝑘𝑊 (3) 

Värmepumpen för fastigheten ska därför dimensioneras till fastighetens 
maximala effektbehov. Anledningen till att värmepumparna dimens-
ioneras till att täcka hundra procent av effekten beror på den lägre 
energikostnad som en överdimensionering av en värmepump kan 
medföra. 

5.3 Dimensionering värmepump 
Båda värmepumparna ska dimensioneras för att täcka både värmebeho-
vet men även tappvarmvattenförbrukningen. Tappvarmvattenförbruk-
ningen har räknats fram till 10,68 MWh/år och energiförbrukningen för 
uppvärmning har räknats fram till 52,97 MWh/år. Maxeffektbehovet för 
fastigheten har räknats fram till 15,6 kW. För utförliga beräkningar och 
bedömning kring borrhål, se bilaga C. 

5.3.1 Bergvärme 
Offert på installationskostnaden har mottagits från Mählqvist rör och 
Oppunda i Katrineholm. Mählqvist rör använder Thermia medan 
Oppunda använder IVT. Specifikationerna för värmepumparna kan ses 
i tabell 4 nedan. Kostnaden innefattar två borrhål, installation av vär-
mepumpen samt värmepumpen. 
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Tabell 4. Specifikationer och totalkostnad för de två bergvärmepumparna.[67][68][69] 

 IVT Greenline HE14 Thermia Diplomat 
Duo Optimum G3 
17 

Totalkostnad 194 000 kr 240 000 kr 

Totalt inköpt energi 11 980 kWh 15 518 kWh 

SCOP (genomsnittligt 
klimatförhållande) 

4,4 (COP B0/W35) 3,55 

 

Tillsatsvärmekälla är den elpatron som finns inbyggd i värmepumpen. 
Offerten är inte konsulterad på plats och därför kan kostnaderna för 
installationen variera beroende på borrningen och fastigheten. Den 
högre investeringskostnaden kommer därför att användas. 

5.3.2 Luft-vatten värmepump 
Kostanden för en luft-vatten värmepump från Mählqvist rör är 180 000 
kr, detta är inklusive värmepump och installationskostnader. Modellen 
är Thermia iTEC 16, specifikationer enligt tabell 5. Eventuella effektför-
luster täcks med elpatron. 

Tabell 5. Specifikationer för Thermia iTEC 16.[70] 

 Thermia iTEC 16 

Totalkostnad 180 000 kr 

Totalt inköpt energi 18 911 kWh 

SCOP (medelklimat, hög temperatur) 2,8 

 

5.4 LCC-kalkyl 
Enligt den bakgrundsinformation som lagts fram, kommer de ingående 
parametrarna vid LCC-kalkylen att vara följande för de tre energisyste-
men, se tabell 6. Kalkylperiodens längd sätts till 20 år på grund av 
bergvärmen (20 år) och fjärrvärmens (20-30 år) tekniska livslängd. För 
luft-vatten värmepumpen antas livslängden vara 15 år och därför 
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kommer vissa nyinvesteringar krävas. Dock kommer kalkylperiod, 
elpris och kalkylräntan att varieras i en känslighetsanalys längre fram i 
rapporten. 

Eftersom att det nuvarande energisystemet är fjärrvärme har en investe-
ring tidigare gjorts i ett vattenburet system samt en fjärrvärmecentral. 
Denna kostnad beräknas uppgå till 140 000 kr (100 000 kr för radiatorer-
na och 40 000 kr för fjärrvärmecentralen enligt uppgifter från fjärrvär-
meleverantören). Denna investeringskostnad räknas därför inte med i 
kalkylen, men behövs som ett underlag för den årliga underhållskost-
naden. 

Tabell 6. Ingångsdata för LCC-kalkylen och de tre energisystemen fjärrvärme, 
bergvärme och luft-vatten värmepump. 

 Fjärrvärme Bergvärme Luft-vatten 

Investeringskostnad, 
kr 

0 240 000 180 000  

Nyinvesteringar, kr 10 000   

- Ett kompressorbyte - 35 000 35 000 

- Ett värmepumpsbyte - - 180 000 

Energipris Enligt fjärrvärme-
avtal 

Samma som 
elpris 

Samma som 
elpris 

Energiprisökning, 
procent 

2 2 2 

Fastighetsel, MWh/år 1,007 1,007 1,007 

Elpris, kr 0,7 0,7 0,7 

Elprisökning, procent 2 2 2 

Underhållskostnad, 
procent 

0,5 1 2 

Underhållsökning, 
procent 

2 2 2 

Kalkylränta, procent 4,5 4,5 4,5 
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Kalkylperiod, år 20 20 20 

 

Fjärrvärmepriset finns i bilaga D och för Trollegatan 8 gäller prislistan 
flerbostadshus med förbrukning över 50 MWh/år. Det är två priser 
beroende på period av året och en distributionsavgift som består av ett 
normalårskorrigerat värde av medelförbrukningen för de två senaste 
vintrarna och kostnaden fördelas sedan jämnt över året. Medelförbruk-
ningen vintertid är 36,2 MWh (graddagskorrigerat av fjärrvärmeverket 
till 40 MWh) och ger en årskostnad på 14 752 kr. Medelförbrukningen 
per år är 52,97 MWh och därför antas förbrukningen april-oktober 
motsvaras av resterande energiförbrukning; 16,77 MWh. Fullständiga 
beräkningar finns i bilaga C. 

Se bilaga E för Trollegatans normalårskorrigerade medelförbrukning 
samt energiförbrukningen mellan år 2010-2016.  

Resultatet av LCC-kalkylen visas i figur 9. 

 

Figur 9. LCC för fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepumpen. Kostnaden för 
investering, underhåll, energi + el och totalkostnad framgår av diagrammet.  
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5.5 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys utförs för att se hur de olika parametrarna kalkyl-
ränta, elpris och kalkylperiod påverkar LCC-kalkylen.  Kalkylräntan 
varieras mellan 4,5 procent, 6 procent och 10 procent. Elpriset varieras 
mellan 0,70 kr/kWh, 1 kr/kWh och 1,3 kr/kWh. Kalkylperioderna 
varieras mellan 10, 20 och 30 år. 

5.5.1 Varierad kalkylperiod 
I kalkylen ingår följande nyinvesteringar för de tre energisystemen, 
tabell 7 nedan. Kalkylperiodens början är nutid, vid rapportens uppfö-
rande.  

Vid varje kalkylperiods slut antas energisystemet tas ur bruk, varför en 
nyinvestering av en kompressor inte ligger inom tidsramen för kalkyl-
perioden på 10 år. Ska anläggningen fortsätta att vara i drift behöver 
däremot en ny kompressor införskaffas. Vid kalkylperiodens slut antas 
restvärdet vara noll för samtliga system och kalkylperioder. 

Tabell 7. Kalkylperioderna 10, 20 och 30 år samt de nyinvesteringar som beräknas för 
varje energisystem. 

År Fjärrvärme Bergvärme Luft-vatten 

10    

20  Kompressorbyte Kompressorbyte 
+ värmepumps-
byte 

30 Ny fjärrvärme-
central 

Värmepumpsbyte Kompressorbyte 

 

5.5.2 Varierad kalkylränta 
Nedan i figur 10 och 11 varieras kalkylräntan mellan 6 procent och 10 
procent. Anledningen till denna spridning är för att se ett tydligare 
resultat i diagrammen, även om kalkylräntan på 10 procent är väldigt 
hög. Elpriset är 0,7 kr/kWh och kalkylperioden 20 år som tidigare. 
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Figur 10. Utfall med varierad kalkylränta, här 6 procent. 

 

 

 

Figur 11. Utfall med varierad kalkylränta, här 10 procent. 
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5.5.3 Kalkylräntans påverkan på livscykelkostnaden 
Figur 12 visar hur kalkylräntan påverkar den totala livscykelkostnaden 
för fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepumpen. 

 

Figur 12. Kalkylräntans påverkan på den totala livscykelkostnaden för fjärrvärme, 
bergvärme och luft-vatten värmepump. 

5.5.4 Varierat elpris 
Elpriset varieras från 1 kr/kWh till 1,3 kr/kWh för att se hur detta 
påverkar de valda energisystemen. Kalkylräntan hålls konstant till 2,5 
procent och kalkylperioden är 20 år. Se figur 13 och 14. 

 

Figur 13. Utfall med elpriset 1 kr/kWh, kalkylränta 2,5 procent och kalkylperiod 20 år. 
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Figur 14. Utfall av elpriset 1,3 kr/kWh med kalkylräntan 2,5 procent och 
kalkylperioden 20 år. 

5.5.5 Elprisets påverkan på livscykelkostnaden 
Figur 15 visar elprisets påverkan på den totala livscykelkostnaden. 

 

Figur 15. Hur elpriset påverkar energikostnaden (exklusive fastighetselen) för de tre 
energisystemen. 
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5.5.6 Varierad kalkylperiod 
Figur 16 och 17 visar diagram över en kortare respektive en längre 
kalkylperiod för valda energisystem; 10 och 30 år. Kalkylräntan är 4,5 
procent och elpriset är 0,7 kr/kWh. 

 

Figur 16. Utfallet för LCC-kalkylen med en kalkylperiod på 10 år för fjärrvärme, 
bergvärme och luft-vatten värmepump. 

 

Figur 17. Utfallet för LCC-kalkylen med en kalkylperiod på 10 år för fjärrvärme, 
bergvärme och luft-vatten värmepump 
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5.5.7 Kalkylperiodens påverkan på livscykelkostnaden 
Hur totala LCC-kostnaden varierar med kalkylperioden visas i figur 18 
där den totala LCC-kostnaden för varje energisystem ur figur 9, 16 och 
17 har prickats in i ett diagram och sammanbundits med en linje. 

 

Figur 18. Hur den totala livscykelkostnaden varierar med kalkylperioden för de tre 
energisystemen. 

5.6 Energieffektivisering 
Hur mycket den totala energiförbrukningen för uppvärmningen kan 
sänkas, med nuvarande energisystemet fjärrvärme, för Trollegatan 8. 
Resultat redovisas nedan, där energieffektiviseringsåtgärderna som 
valts är utbyte och injustering av termostater, isolering av vindsbjälklag 
och byte av fönster. Observera att dessa åtgärder endast påverkar den 
energiförbrukning som åtgår för uppvärmningen och inte den för 
tappvarmvattnet. 

Motiven för just dessa energieffektiviseringsåtgärder är att tilläggsisole-
ring av vindsbjälklaget är den effektivaste energieffektiviseringsåtgär-
den och dåligt injusterade termostater gör att energiförbrukningen kan 
öka i och med att inomhustemperaturen kan höjas till högre än normal 
rumstemperatur av hyresgästerna. Vid besiktningen av fastigheten 
noterades att inomhustemperaturen var över medel. Genom att sänka 
inomhustemperaturen en grad kan fem procent av årsenergiförbruk-
ningen minskas. Då inomhustemperaturen var över medel antas den 
kunna sänkas 2-3 grader. Byte av fönster motiveras av att fönster och 
dörrar är klimatskalets svagaste punkter där mest värme försvinner 
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(förutom taket). Både besparingen i energi men också kostnad redovi-
sas. En ungefärlig investering för de olika åtgärderna läggs fram och 
redovisas som payback-metoden. 

5.6.1 Termostater 
Antal termostater som ska bytas i fastigheten är 25 stycken. Offert på 
termostater inklusive installation och byte är 775 kr/styck, vilket ger en 
total kostnad på 19 375 kr.  

Med antagandet att energiförbrukningen kan sänkas fem procent per 
sänkt grad och att inomhustemperaturen sänks två grader, får en årlig 
energibesparing på 4,179 MWh. Besparingen i kronor blir 3 265 kr. 
Fullständiga uträkningar finns i bilaga C. 

5.6.2 Isolering vindsbjälklag 
För isolering av vindsbjälklaget används 30 cm tjock lösull med ett pris 
på 126 kr/m2. I priset är kostnaderna för att utföra arbetet medräknade, 
men inte för att flytta de befintliga vindsförråd som finns där idag. 
Vindsutrymmet som ska isoleras uppskattas till 135 m2, vilket ger en 
totalkostnad på 17 010 kr.  

Energibesparingen per år ges som ett spann mellan 3 122 - 7 392 kWh/år 
på grund av att U-värdet för det befintliga vindsbjälklaget är okänt och 
ett ungefärligt värde använts. I kronor motsvarar detta 2 439 – 5 775 kr. 
Fullständiga beräkningar redovisas i bilaga C. 

5.6.3 Fönsterbyte 
Genom att byta fönster i bostaden blir klimatskalet tätare och släpper 
därmed inte ut lika mycket värme. Idag är det äldre 2-glasfönster, så 
kallade kopplade bågar, som fastigheten har. Det är 17 fönster i lägen-
heterna, och utöver dessa finns det fönster i källaren samt ett på vinden. 
Tanken är att byta de som befinner sig i lägenheterna.  

Genom att byta till 3-glasfönster kan en besparing på 4,495 MWh/år 
göras, motsvarade 3 512 kr. Investeringskostnaden för ett fönsterbyte är 
givet till 9 000 kr per fönster av Pär Knutsson (handledare på Sjötorps 
hus AB) och detta innefattar montering, tillbehör och fönster. Total 
investeringskostnad blir 153 000 kr. Fullständiga beräkningar redovisas i 
bilaga C. 
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5.7 Återbetalningstid 
5.7.1 Värmepumpar 

Återbetalningstiden för bergvärme och luftvatten i relation till fjärrvär-
men redovisas i tabell 8 på nästa sida. Referensvärdena för jämförelsen 
är fjärrvärmens energiförbrukning på 52,97 MWh/år och fjärrvärmepri-
set vintertid på 781,3 kr/MWh. Ekvation 11 har använts för att beräkna 
återbetalningstiden.  

Underhållskostnaden beräknas som tidigare med hjälp av den givna 
procentsatsen, 1 procent respektive 2 procent av investeringskostnaden 
för bergvärme och luft-vatten värmepumpen.  

Eftersom att båda värmepumparna antas nyttjas under en kalkylperiod 
om 20 år, krävs nyinvestering i värmesystemen. Därför görs två utfall, 
ett där endast kompressorn behöver bytas och ett där kompressorn byts 
samt att hela värmepumpen byts vid två olika tidpunkter. 
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Tabell 8. Återbetalningstiden för bergvärme och luft-vatten vid två scenarion; 1. Ett 
kompressorbyte eller; 2. Ett kompressorbyte och ett värmepumpsbyte. 

 Bergvärme Luft-vatten 

Grundinvestering, kr 240 000 180 000 

Total investeringskostnad, kr   

- ett kompressorbyte 

- ett kompressorbyte + ett värme-
pumpsbyte 

275 000 

435 000 

215 000 

395 000 

Årlig underhållskostnad, kr   

- ett kompressorbyte 

- ett kompressorbyte + ett värme-
pumpsbyte 

2 750 

4 350 

4 300 

7 900 

Årlig besparing   

- Energi, MWh/år 

- Kronor 

37,47 

29 275 

34,1 

26 605 

Återbetalningstid, år   

- Ett kompressorbyte 

- Ett kompressorbyte + ett värme-
pumpsbyte 

10,4 

17,5 

9,6 

21,1 

  

Även om kostnadsbesparingen (som utgörs av driftkostnaden) per år är 
mellan 25 000 – 30 000 kr för värmepumparna jämfört med fjärrvärmen, 
så förloras denna ekonomiska fördel vid ett kompressorbyte som kostar 
35 000 kr. Då blir helt plötsligt inte värmepumpen lönsam det året, utan 
blir istället dyrare än, eller lika dyr som, fjärrvärmen. 

Tabell 8 ovan visar också att återbetalningstiden blir längre med högre 
investeringskostnad (ifall både värmepumpen och kompressorn behö-
ver bytas en gång) och därmed blir alternativen inte lönsamma på 
grund av att deras tekniska livslängd är ungefär 10 år för luft-vatten och 
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ungefär 15-20 år för bergvärme. Behöver bara kompressorn bytas är 
bergvärmen ett bättre alternativ än luft-vatten då luft-vatten värme-
pumpen fortfarande har en relativt lång återbetalningstid jämfört med 
dess tekniska livslängd. Samtidigt har bergvärmen en återbetalningstid 
på strax över 10 år (om inget oförutsett händer) och den blir därmed 
lönsam endast 5 år (om den antas hålla 15 år). 

5.7.2 Energieffektivisering 
Återbetalningstiden för åtgärderna redovisas i tabell 9 nedan, både 
enskilt men också som ett åtgärdspaket. Investeringskostnaderna och 
besparingarna redovisas också. Fullständiga beräkningar i bilaga C. 

Tabell 9. Återbetalningstiden för valda energieffektiviseringsåtgärder, både enskilt och 
tillsammans. 

Åtgärd Investerings-
kostnad, kr 

Besparing, 
MWh 

Besparing, 
kr 

Återbetalnings-
tid, år 

Injustering 
& byte 
termosta-
ter 

19 375 4,179 3 265 6 

Tilläggsi-
solering 
vindsbjälk-
lag 

17 010 3,122 – 
7,392 

2 439 –  
5 775 

3 - 7 

Fönster-
byte 

153 000 4,495 3 512 43,6 

Totalt 189 385  11,8 - 16,1 9 216 – 12 
552 

15,1 - 20,5 

 

Tabell 9 visar att fönsterbytet enskilt inte är en ekonomiskt lönsam 
åtgärd med tanke på den långa återbetalningstiden, men tillsammans 
med de två andra energieffektiviseringsåtgärderna blir återbetalningsti-
den betydligt kortare. 

Av energiförbrukningen för uppvärmningen motsvarar den totala 
besparingspotentialen i värmeenergi mellan 26,5 - 38,5 procent. 
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5.7.3 Jämförelse återbetalningstid 
Figur 19 visar återbetalningstiden, antal år, för bergvärme, luft-vatten 
värmepumpen och fjärrvärmen med energieffektiviseringsåtgärder. 
Eftersom att vissa antaganden gjorts som gör att återbetalningstiden 
varierar, redovisas kortast till längsta återbetalningstid för valda alterna-
tiv. 

 

Figur 19. Återbetalningstiden för luft-vatten värmepumpen, bergvärmen och 
fjärrvärmen + energieffektivisering i antal år, från kortast till längst period. 

5.8 Specifik energianvändning 
Enligt avsnitt 2.1 är den specifika energianvändningen för icke elupp-
värmda flerbostadshus 80 kWh/m2 och för elvärmda flerbostadshus 50 
kWh/m2. För fastigheten på Trollegatan 8 med en Atemp på 270 m2 är den 
specifika energianvändningen med fjärrvärme framräknad till 199 
kWh/m2 och för en värmepump med en värmefaktor tre till 65 kWh/m2. 
Fullständiga beräkningar redovisas i bilaga C.  

Detta betyder att fastigheten idag inte klarar dessa krav för specifik 
energiförbrukning varken med fjärrvärmen eller med en värmepump 
som är dimensionerad för hundra procent effekttäckning (COP 3). En 
värmepump med sämre COP eller som underdimensioneras försämrar 
den specifika energianvändningen ytterligare. För att fastigheten ska 
klara dessa krav krävs det därför energieffektiviseringsåtgärder som 
påverkar transmissionsförlusterna.  
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Med givna energieffektiviseringsåtgärder (behållen fjärrvärme) kan den 
specifika energiförbrukningen komma ner till mellan 140 – 159 kWh/m2, 
vilket är det genomsnittliga värdet för äldre flerbostadshus enligt 
energimyndighetens undersökning. 

5.9 Typhus 
Samma antaganden som gjort för Trollegatan 8 gäller även för typhusen 
i följande beräkningar.   

Nedan i Tabell 10 visas ingångsdata för småhuset samt det större 
flerbostadshuset. Fullständiga beräkningar som gjorts finns i bilaga C 
och utförligare information och källor finns under avsnitt Konstruktion. 

Tabell 10. Ingångsdata och framräknade värden för de två typhusen. 

 Småhus Större flerbostads-
hus 

Hushåll 1 15 

Bostadsyta, m2 120 1000 

Energiförbrukning, 
MWh/år 

14,46 193 

Varav varmvatten, 
MWh/år 

5 60 

Hushållsel, MWh/år 5,913 34,5 

Fastighetsel, MWh/år 0 15 

Medelförbrukning, 
MWh 

- 125 

Maxeffektbehov, kW 3,77 52,4 

 

Medelförbrukning behöver endast vara känt för större fastigheter, där 
distributionsavgiften baseras på medelförbrukningen. För småhus gäller 
en fast årsavgift, detta framgår i prisavtalet i bilaga D. 
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5.9.1 Dimensionering värmepumpar 
Genom att maxeffektbehovet är känt kan värmepumparna dimension-
eras efter fastigheternas behov. Detta görs genom att använda tidigare 
valda värmepumpar, Thermia Inverter Duo och Thermia iTEC. I tabell 
11 på nästa sida visas alla specifikationer och framräknade värden för 
typhusen. Investeringskostnad för värmepumparna har givits av 
leverantören Mählqvist rör. För det större bostadshuset har en offert på 
17 000 kr/kW mottagits vilket ger ett totalpris på 884 000 kr. Detta 
innefattar borrhål, installation och värmepump(ar). För luft-vatten 
värmepumpen antas investeringskostnaden till 327 407 kr. Beräkningar 
finns i bilaga C. 

Kostnadsbesparingen beräknas med fjärrvärmepriset vintertid. Obser-
vera att andra priser gäller för småhus, se bilaga D. 
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Tabell 11. Specifikationer för värmepumparna för typhusen, tillsammans med 
investeringskostnader, energi- och kostnadsbesparing samt återbetalningstid. 

 Småhus Större flerbostadshus 

System Bergvärme Luft-vatten Bergvärme Luft-vatten 

Effekt, kW 3-12 5 5-17 16 

SCOP 4,3 3,13 4,3 2,8 

Totalkostnad grundin-
vestering, kr 

135 000 125 000 884 000 556 920 

- Borrhål, kr 

- Värmepump, kr 

- Installation, kr 

50 000 

50 000 

35 000 

- 

85 000 

40 000 

  

Nyinvestering total-
kostnad, kr 

    

- Ett kompressorbyte 

- Ett kompressorbyte + ett 
värmepumpsbyte 

165 000 

250 000 

155 000 

280 000 

954 000 556 990 

1 281 407  1 113 910 

Energiförbrukning, 
MWh/år 

3,36 4,62 44,9 68,9 

Årsbesparing     

- MWh/år 

- Kronor 

11,1 

9 574 

9,84 

8 487 

148,1 

115 711 

124,1 

96 937 

Återbetalningstid, år     

- Ett kompressorbyte 

- Ett kompressorbyte och 
ett värmepumpsbyte 

20,8 

35,3 

31,5 

115,7 

9 

12,5 

6,5 

14,9 
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5.9.2 LCC-kalkyl 
Tre LCC-kalkyler för respektive energisystem har upprättats för de två 
typhusen och är densamma som den för Trollegatan 8. Resultatet 
redovisas nedan som figur 19 och 20.  

 

Figur 19. LCC för fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump för småhuset. 

 

Figur 20. LCC för fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepumpen för större 
flerbostadshus. 

5.9.3 Energieffektivisering 
Inga åtgärdsförslag läggs fram för energieffektivisering för typhusen, 
men vid antagandet att samma åtgärder som för Trollegatan 8 ger 
samma energibesparing i procent (26,5 – 38 procent) och är möjliga att 
utföra, kan en energibesparing på mellan 2,5 - 3,6 MWh/år för småhuset 
göras samt 35,3 – 51,2 MWh/år för det större flerbostadshuset. Fullstän-
diga beräkningar finns i bilaga C. 
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Huruvida dessa siffror bidrar till en ekonomisk lönsamhet utesluts ur 
denna rapport. 

5.10 Jämförelse LCC 
Figur 21 visar ett sammansatt diagram över den årliga energiförbruk-
ningens betydelse för de olika energisystemen. 

 

Figur 21. Jämförelse av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump för de tre 
olika fastigheterna visar att fjärrvärmen är mest lönsam för ett småhus (befintligt 
system) medan bergvärmen kommer på andra plats och till sist luft-vatten 
värmepumpen. Dock tar inte beräkningarna hänsyn till att antalet haverier och 
driftstopp för värmepumparna ökar med antalet pumpar, varför siffrorna för det 
större flerbostadshuset egentligen borde korrigeras med en korrigeringsfaktor.
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6 Diskussion 
Det som kan utläsas ur diagrammen är att kalkylperioden endast spelar 
en större roll för luft-vatten värmepumpen, vars tekniska livslängd är 
kortast av de tre energisystemen. Är kalkylperioden endast 10 år så är 
luft-vatten värmepumpen mest lönsam ur ett LCC perspektiv, men efter 
dessa 10 år måste luft-vatten värmepumpen ersättas med ett nytt 
energisystem vilket då kräver en nyinvestering som ska återbetalas. 
Därför blir också detta energisystem dyrast för längre perioder eftersom 
att en nyinvestering måste ske minst en gång under kalkylperioderna 20 
och 30 år. Detta förutsatt att inga oförutsedda haverier sker. 

Ur ett långsiktigt perspektiv är bergvärmepumpen den mest lönsamma 
enligt LCC kalkylen. Detta beror på att fjärrvärmens största kostnad 
ligger i energiförbrukningen som endast kan sänkas genom två åtgär-
der; antingen genom sänkt energiförbrukning eller genom sänkt fjärr-
värmepris. De energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga att utföra 
bedöms inte bidra med en så pass stor energisänkning att det gör 
fjärrvärmealternativet mest lönsamt. 

När sedan kalkylräntan varieras inses att fjärrvärmen blir markant 
mycket lönsammare med en högre kalkylränta och kurvan letar sig 
nedåt mot bergvärmen och luft-vatten värmepumpen. Förklaringen till 
detta är just den höga driftskostnaden för fjärrvärmen som påverkas av 
kalkylräntan. 

Ökade elpriser leder till ökad energikostnad för värmepumparna 
eftersom att de drivs med direktverkande el. Ur diagrammet som visar 
elprisets påverkan på de tre energisystemen inses att bergvärmen inte är 
lika känslig för förändringar i elpriset så som en luft-vatten värme-
pump. Vad detta beror på är till exempel värmepumpens effektivitet 
(COP), där bergvärme har bättre effektivitet. En annan sak att tänka på 
är hur de båda pumparna påverkas av förändrat klimat, där bergvär-
men kan hålla en stabilare effektivitet på grund av att bergets värmee-
nergi är stabilare jämfört med luften. 

Syftet med payback-kalkylerna är att visa den återbetalningstid som 
åtgärderna medför, både för byte av energisystem men också för energi-
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effektivisering. Detta för att ställa de olika alternativ i relation till 
långsiktiga fördelar så väl som deras återbetalningstid och inte stirra sig 
blind på den ”energieffektivisering” som kan uppnås med en värme-
pump jämfört med verkliga energieffektiviseringsåtgärder som påver-
kar fastigheten i sig och är oberoende energisystemet. 

Vidare visar beräkningarna och kalkylerna att återbetalningstiden för ett 
bergvärmesystem och energieffektiviseringen (med behållen fjärrvärme) 
är marginella, beroende på vilka nyinvesteringar som måste göras och 
den energibesparingspotential som finns för energieffektiviseringsåt-
gärderna. Även här ska noteras att besparingspotentialen per år i energi 
(och kronor) inte är så pass stor för Trollegatan 8 att det lönar sig att 
investera i ett dyrt energisystem. Detta beror på att ett kompressorbyte 
för en värmepump kostar runt 35 000 kr och enligt leverantör bör den 
bytas minst en gång för en kalkylperiod på 20 år. Vid ett sådant byte är 
den årliga besparing som värmepumpen medför därför borta. En annan 
sak att tänka på är bergvärmepumpens tekniska livslängd och återbe-
talningstid, där den är lönsam 10 år för det bästa scenariot men endast 
2-3 år i det sämre. 

För energieffektiviseringsåtgärderna gäller en teknisk livslängd på 
omkring 40 år och med en återbetalningstid runt 20 år för de samlade 
åtgärderna betyder det att den tekniska livslängden är två gånger så 
lång som den ekonomiska. Det finns inga driftkostnader för dessa 
åtgärder att ta hänsyn till och endast minimala underhållskostnader (om 
ens några). 

Energieffektiviseringsåtgärderna utgör kanske inte till synes så stora 
besparingar enskilt för Trollegatan 8 så som en värmepumps siffror 
framstår, men tillsammans kan de utgöra stora besparingspotentialer. 
Dessutom hänger åtgärderna ofta ihop, så som injustering och byte av 
termostater gör att inomhusklimatet blir behagligare och kan sänkas 
någon grad för det befintliga husets klimatskal. Kombineras dock detta 
med tilläggsisolering av vindsbjälklaget som gör att mindre värme 
försvinner genom klimatskalet, kanske ytterligare en grad inomhus kan 
sänkas vilket leder till ytterligare besparing. Dessutom bidrar dessa 
åtgärder till ett bättre inomhusklimat och bättre komfort, vilket inte 
uppnås med en värmepump. 
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Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa åtgärder inte är ekonomiskt 
lönsamma, men kan i längden innebära fördelar. Ett exempel är byte av 
fönster som oftast inte är en ekonomiskt lönsam åtgärd på grund av att 
det är en stor investeringskostnad med lång återbetalningstid som oftast 
inte ger så stor energibesparing. Dock kan detta vara ett alternativ om 
fönstren ändå behöver målas om eller en renovering av fasaden ska 
göras. På så vis kan flera åtgärder läggas ihop och bli mer lönsamma än 
de hade varit enskilt. Dessutom ger fönsterbyte en energibesparing, om 
än inte så stor, som gör att flera åtgärder tillsammans kan innebära en 
större energibesparingspotential. Många bäckar små! 

6.1 Typhus 
En slutsats som kan dras är att ju mindre förbrukning fastigheten har, ju 
mindre besparing kan göras och därmed blir även återbetalningstiden 
längre på grund av investeringskostnaden som är ganska hög för 
värmepumpsalternativen. Därför visade sig dessa alternativ inte vara 
lönsam för ett småhus med låg årsförbrukning (jämfört med större hus) 
där fjärrvärme redan är installerat. 

Dock tar inte payback-metoden hänsyn till att risken för haveri ökar 
med antalet pumpar och därför är också sannolikheten för driftstopp 
och oförutsedda haverier större ju större fastigheten är eftersom att fler 
pumpar behövs för att förse fastigheten med dess totala energibehov. 
Detta har utelämnats från denna rapport och därför kan kostnadsresul-
tatet ge ett annat utfall vid en noggrannare undersökning. 

Vad gäller den framräknade energibesparingen för energieffektivise-
ringsåtgärderna för typhusen, är besparingspotentialen i energi mycket 
stor för det större flerbostadshuset. Huruvida denna besparing är 
lönsam eller inte ur ett ekonomiskt perspektiv utelämnas från denna 
rapport, men siffrorna visar att stora besparingsmöjligheter finns vid 
energieffektivisering och att de därigenom bidrar till klimatmålen och 
en sänkning av Sveriges totala energiförbrukning. 
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7 Slutsats 
Eftersom att samhället strävar mer och mer efter att bli så effektivt som 
möjligt, både miljömässigt men även kostnadsmässigt, så ligger det i 
allas intresse att bidra till en hållbar utveckling. Regeringen sätter upp 
lagar och mål som ska främja miljön och klimatet och därmed begränsas 
de större aktörerna på marknaden till att tänka miljömässigt och effek-
tivt. Ett exempel på detta är klimatmålen och fjärrvärmen, där det 
fossila bränslet fasats ut och ersatts av rester av biomassa och spillvärme 
från fabriker. Men fjärrvärme är inte alltid ett alternativ för alla. Fjärr-
värmenätet är mest utbrett i städerna och längre ut på landsbygden 
finns inte fjärrvärme att tillgå.  

En kombination av ett äldre hus med ett gammalt uppvärmningssy-
stem, så som direktverkande el, olje-, ved- eller pelletspanna, gör att 
energieffektiviteten minskar kraftigt. Detta beror bland annat på den 
bristande ventilationen som brukar finnas i äldre fastigheter, tillsam-
mans med ett inte alltför optimalt klimatskal. Detta gör att mycket av 
den producerade värmen försvinner ut genom klimatskalet och fastig-
heten förbrukar mer energi än nödvändigt. Att sedan dålig injustering 
av termostater och energisystem brukar förekomma gör inte det hela 
bättre. Energin i ett äldre hus tas därför inte tillvara på ett optimalt sätt 
som för ett nyproducerat hus där det finns mycket utvunnen energi att 
återanvända från olika processer, till exempel från ventilationen. Dessa 
äldre fastigheter bidrar till att öka den totala energiförbrukningen för 
Sverige och ett av klimatmålen är just att energianvändningen ska bli 
effektivare. 

Fjärrvärmen är därför ett bra alternativ där energin tas tillvara på, både 
vid val av bränsle där det ofta består av restprodukter från industrier, 
men även för att energin i de olika processerna optimeras på bästa 
möjliga sätt. Men när fjärrvärmen inte är ett möjligt alternativ, vad är 
bäst att välja då? Det är här som värmepumparna kommer in i bilden 
och spelar en viktig roll för klimatmålen. I och med att en värmepump 
kan producera ungefär tre gånger så mycket energi som den använder, 
gör detta att energiförbrukningen blir lägre och därmed även kostnaden 
vilket är en stor fördel för fastigheter vars energisystem är direktver-
kande el. 
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Värmepumpen kräver dock ungefär en tredjedel av energiförbrukning-
en för att kunna drivas. Denna energi kommer från direktverkande el. 
Hur har elen som driver värmepumpen tillverkats? Är det från en 
förnybar källa så som sol, vind eller vattenkraft? Är det från kol, olja 
eller gas? Kärnkraft? Det är därför väldigt svårt att jämföra en värme-
pumps påverkan på miljön när elen som driver värmepumpen räknas 
med. Även om en värmepump har vissa fördelar, har fjärrvärmen 
andra. Ur ett kostnadsperspektiv tas inte de miljömässiga påfrestning-
arna med vid beräkningen och detta kan ge en missvisande bild.  

Det är tydligt att den största kostnaden för fjärrvärme består av drifts-
kostnaden medan underhållskostnaden och investeringskostnaden är 
väldigt liten i förhållande. För bergvärmen är förhållandet emellan 
dessa tre parametrar mer jämn eftersom att bergvärmen kan producera 
samma mängd värmeenergi med endast en tredjedel av den årliga 
energiförbrukningen som tidigare nämnts. Dock är underhållet och 
investeringskostnaden högre för en bergvärmepump, och dess livslängd 
är mycket kortare. Som för alla värmepumpar spelar även den rådande 
utetemperaturen roll vid en bergvärmepumps effektivitet och därför 
varierar även dess energiförbrukning. Det är med andra ord inte helt 
säkert att den kostnadsbesparing som räknas fram för en värmepump 
stämmer vid extrema väderförhållanden och beroende på dess ålder.  

Ofta utförs ett byte till värmepump på grund av dess kostnadsmässiga 
fördelar och det är lätt att stirra sig blind på siffrorna för driftskostna-
derna. En fråga att ställa sig är därmed: är det verkligen rätt väg att gå? 
Genom att enbart byta energisystem från fjärrvärme till värmepump 
kommer den årliga förbrukningen att vara densamma och även husets 
förhållanden. En fråga att ställa sig är därför varför huset förbrukar den 
mängden energi som den gör. För ett äldre hus finns det oftast flera 
åtgärder som kan utföras och som kan minska energiförbrukningen 
utan att behöva investera i ett nytt energisystem. Detta kommer att 
gynna husets energianvändning och klimat på lång sikt och inte kortsik-
tigt, som ett byte till värmepump gör. Ofta handlar en hög energiför-
brukning om dåligt injusterade termostater som gör att hushållen kan 
skruva upp innetemperaturen till mer än normal rumstemperatur. Då 
en grads sänkning av rumstemperaturen motsvarar cirka fem procent 
energisparning av årsenergin, kan ibland större mängder energi sparas 
genom att sänka innetemperaturen ett antal grader. Dåligt klimatskal 
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och bristfällig ventilation som ofta sker med självdrag genom tätnings-
lister från fönster och dörrar kan avhjälpas med att byta dörrar och 
fönster och ersätta dessa med nya som också har justerbart tilluftsventil. 
På så vis kan tilluftsflödet kontrolleras någorlunda med ventilen, istället 
för att tilluften ska leta sig in genom springor. Att dessutom byta från 
äldre tvåglas- till nya treglasfönster är en åtgärd som sparar energi. 
Dock brukar ett fönsterbyte både vara dyrt och inte ekonomiskt lön-
samt. 

Ett annat problem med byte från fjärrvärme till bergvärme är att radia-
torytan ibland inte räcker till trots att gamla radiatorer ofta är överdi-
mensionerade. Ofta är det inte möjligt att öka radiatorytan då de sitter i 
anslutning till fönster och ytan redan är maxad, och då fås istället 
framledningstemperaturen höjas. Att höja framledningen kan både leda 
till att värmepumpen inte arbetar optimalt samtidigt som livslängden 
förkortas. Då håller inte kalkylen eftersom att en nyinvestering av en 
bergvärmepump måste göras. 

Andra faktorer som påverkar kalkylen och som inte går att förutse är 
underhållskostnaderna men likaså ökningen i energi- och elpris. Under-
hållskostnaderna kan vara mer eller mindre än beräknat på grund av 
oförutsedda haverier och energi- och elpriset kan både öka och minska. 
Det är svårt att förutse hur stora förändringarna är, speciellt över en 
längre tid. 

Vid större fastigheter krävs större eller fler värmepumpar och detta gör 
att investering- men också underhållskostnaderna ökar. Dessutom ökar 
risken för oförutsedda haverier med fler värmepumpar. Eftersom att det 
är fastighetsägaren själv som äger värmepumpen behövs en backup ifall 
ett haveri skulle inträffa. Även här varierar kostnaden beroende på vem 
som utför reparationen, är det ett utomstående företag eller finns det 
kunskap inom bolaget? 

Enligt de data som använts och jämförts kommer fjärrvärmen inte att 
vara billigare än bergvärmepumpen, om den dimensioneras för att täcka 
hundra procent av effekten, om inte priserna för fjärrvärmen går ner. 
Detta beror på att den stora kostnaden för fjärrvärmen just är den för 
driften, vilket bara kan påverkas genom att antingen sänka energiför-
brukningen eller att priset går ner. Tekniskt sett leder en minskning av 
energiförbrukningen även till en ännu lägre energiförbrukning för en 
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värmepump jämfört med fjärrvärme. Det som dock kan påverka den 
ekonomiska kalkylen till värmepumparnas nackdel är om de dimens-
ioneras för att täcka en mindre del av effektbehovet. Detta medför att en 
tillsatsvärmekälla, i det här fallet direktverkande el, måste täcka upp för 
den effekt som värmepumpen inte täcker. Eftersom att energibehovet är 
som störst vintertid kommer tillsatsvärmekällan att behövas dessa kalla 
dagar och ge en större merkostnad. 

7.1 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom området kan göras genom att anknyta livscy-
kelkostnaden för respektive energisystem till en livscykelanalys, som 
analyserar energisystemet ur ett miljömässigt perspektiv. På så vis fås 
både en ekonomisk analys men också en miljömässig, där bland annat 
hänsyn till den producerade elen för driften av värmepumpen tas med 
men också den påverkan som fjärrvärmen kan ha på miljön. Dessutom 
är denna rapport anpassad efter den valda orten och därmed kan helt 
andra utfall gälla för andra delar av landet där det råder kallare eller 
varmare klimat och där andra priser gäller.  

Ett annat område att fortsätta forska i är hur fjärrvärmen kan få större 
konkurrenskraft på marknaden i och med att de har mer eller mindre ett 
monopol eftersom att priserna sätts lokalt. Deras priser följer också KPI 
och elpriset vilket gör att fjärrvärmen saknar konkurrensmedel. Idag är 
deras starkaste argument den bekymmersfria energiförsörjningen de 
erbjuder och de miljömässiga fördelarna som fjärrvärmen innebär. Hur 
fjärrvärmepriset kan sänkas för att möta värmepumparnas elpris kan 
också studeras. 

Energieffektiviseringen blir allt mer viktig i och med miljömålen och hur 
energieffektiviseringen av äldre hus påverkar dessa miljömål kan vara 
intressant att studera, till exempel hur mycket av Sveriges totala energi-
förbrukning kan sänkas genom att energieffektivisera de äldre husen. 

 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

63 

 Källförteckning 
[1] Energimyndigheten. Energiläget i siffror 2017 (Excel) [internet]. 

[uppdaterad 2016-11-17 uppdaterad 2017-05-15].  
Hämtad från: 
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/?currentT
ab=1#mainheading 

[2] Sjöström A. Om fjärrvärme [internet]. Svensk fjärrvärme [citerad 
2017-03-22].  
Hämtad från: http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/ 

[3] Svenska kyl och värmepumpföreningen. Värmepumpsförsäljning 
[internet]. [citerad 2017-03-22].  
Hämtad från: http://skvp.se/aktuellt-o-
opinion/statistik/varmepumpsforsaljning 

[4] Svenska kyl och värmepumpföreningen. Förnyelsebar energi – bra 
för klimatet [internet]. [citerad 2017-03-22]. 
Hämtad från: http://skvp.se/varmepumpar/villa 

[5] Forslund G & Forslund J. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. 
3. uppl. Stockholm: AB svensk byggtjänst; 2016. s. 120 

[6] Forslund G & Forslund J. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. 
3. uppl. Stockholm: AB svensk byggtjänst; 2016. s. 121-122 

[7] Forslund G & Forslund J. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. 
3. uppl. Stockholm: AB svensk byggtjänst; 2016. s. 128-129 

[8] En sammanhållen klimat och energipolitik – klimat (prop. 
2008/09:162). Stockholm: Regeringskansliet. s. 11 

[9] En sammanhållen klimat och energipolitik – klimat (prop. 
2008/09:162). Stockholm: Regeringskansliet. s. 12 

[10] Energimarknadsinspektionen. Uppvärmning i Sverige 2012. 
Bromma: Energimyndigheten; 2012. s. 32-33 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

64 

[11] Boverket 2014:16. Skärpta energihushållningskrav. Karlskrona: 
Boverket; 2014. s. 66 

[12] Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Energihushållning. Boverket; 
2011. Avsnitt 9.23 

[13] Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Energihushållning. Boverket; 
2011. Avsnitt 9.23 och 9.25 

[14] Statens energimyndighet. Energistatistik för flerbostadshus 2014 (ES 
2015:04). s. 9-10. 

[15] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 50 

[16] Björk E, Acuña A, Granryd E, Mogensen P, Nowacki J-E, Palm B 
& Weber K. Bergvärme på djupet – Boken för dig som vill veta mer om 
bergvärmepumpar. Stockholm: US-AB; 2013. s. 53 

[17] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 50-52 

[18] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 49 

[19] Svensk fjärrvärme. Analys av uppvärmningsalternativens kostnads-
poster (2007:2). s. 18 

[20] Totalmetodiken – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring. CIT 
Energy management AB; 2016. s. 6 

[21] Forslund G & Forslund J. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. 
3. uppl. Stockholm: AB svensk byggtjänst; 2016. s. 32 

[22] Boverket. Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar. 
1 uppl. Karlskrona: Boverket; 2010. s. 10. 

[23] Totalmetodiken – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring. CIT 
Energy management AB; 2016. s. 12 

[24] Totalmetodiken – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring. CIT 
Energy management AB; 2016. s. 7-8 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

65 

[25] Forslund G & Forslund J. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. 
3. uppl. Stockholm: AB svensk byggtjänst; 2016. s. 143 

[26] Swedisol. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggel-
sen. s. 2-3 

[27] Swedisol. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggel-
sen. s. 4 

[28] Swedisol. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggel-
sen. s. 5 

[29] Swedisol. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggel-
sen. s. 6 

[30] Willis Tower Watson – dolda fel [internet]. Teknisk medellivslängd 
[citerad 2017-05-09] 
Hämtad från: http://www.doldafel.se/teknisk-medellivslangd/ 

[31] Andersson C, Fant K, Lanfors K, During O & Södergren L-O. Att 
tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar. Stockholm: Ener-
gimyndigheten; 2009. s. 9 

[32] Andersson C, Fant K, Lanfors K, During O & Södergren L-O. Att 
tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar. Stockholm: Ener-
gimyndigheten; 2009. s. 28 

[33] Andersson C, Fant K, Lanfors K, During O & Södergren L-O. Att 
tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar. Stockholm: Ener-
gimyndigheten; 2009. s. 11-13 

[34] Elitfönster [internet]. Energiräknaren [uppdaterad citerad 2017-05-
12]  
Hämtad från: http://www.elitfonster.se/byta-
fonster/energiraknaren/ 

[35] Fjärrvärme [internet]. Energikunskap [uppdaterad 2014-02-20 
citerad 2017-04-05] 
Hämtad från: 
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-
energi/Energibarare/Fjarrvarme/ 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

66 

[36] Energiföretagen [internet]. Fjärrvärme – bekväm och resurseffektiv 
uppvärmning [uppdaterad 2017-01-20 citerad 2017-04-05].  
Hämtad från: https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-
det/fjarrvarme/ 

[37] Installation – Hur lång är livslängden på fjärrvärmecentralen? [inter-
net]. Vattenfall [citerad 2017-04-03].  
Hämtad från: https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/fragor-och-
svar/ 

[38] Rindi energi [internet]. Välkommen till Rindi energi. [citerad 2017-
04-05] 
Hämtad från: http://www.rindi.se 

[39] Alvarez, H. Energiteknik del 2. Lund: Studentlitteratur AB; 2015. s. 
760 

[40] Alvarez, H. Energiteknik del 2. Lund: Studentlitteratur AB; 2015. s. 
761 

[41] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 56 

[42] Björk E, Acuña A, Granryd E, Mogensen P, Nowacki J-E, Palm B 
& Weber K. Bergvärme på djupet – Boken för dig som vill veta mer om 
bergvärmepumpar. Stockholm: US-AB; 2013. s. 41 

[43] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 58 

[44] Ekroth I & Granryd E. Tillämpad termodynamik. 4 uppl. Stockholm: 
Institutionen för Energiteknik, avdelningen för tillämpad termo-
dynamik och kylteknik, kungliga tekniska högskolan; 1999. S. 102 

[45] Bergvärmepumpar [internet]. Energimyndigheten [uppdaterad 
2014-09-19 citerad 2017-04-25] 
Hämtad från: http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-
o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/ 

[46] Luftvattenvärmepumpar [internet]. Energimyndigheten [uppdate-
rad 2014-10-07 citerad 2017-04-25] 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

67 

Hämtad från: http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-
o/luftvattenvarmepumpar/ 

[47] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 63-64 

[48] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, basblocket. 
2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 64-66 

[49] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, värmepum-
par. 2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 76-77 

[50] Björk E, Acuña A, Granryd E, Mogensen P, Nowacki J-E, Palm B 
& Weber K. Bergvärme på djupet – Boken för dig som vill veta mer om 
bergvärmepumpar. Stockholm: US-AB; 2013. s. 35 

[51] Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Brunnar [internet]. SGU 
[citerad 2017-03-28].  
Hämtad från: http://www.sgu.se/produkter/geologiska-
data/vara-data-per-amnesomrade/grundvattendata/brunnar/ 

[52] Sandström B & Högström C. Certifierad installatör RES, värmepum-
par. 2 uppl. Härnösand: Heta utbildningar; 2016. s. 79 

[53] Om livscykelkostnader [internet]. Upphandlingsmyndigheten 
[uppdaterad 2017-01-12 citerad 2017-04-03] 
Hämtad från: 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspekti
v/fordjupning/ 

[54] Ekonomiska parametrar i en LCC beräkning [internet]. Upphand-
lingsmyndigheten [uppdatera 2017-01-12 citerad 2017-04-03]  
Hämtad från: 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspekti
v/ekonomiska-parametrar/ 

[55] LCC – Livscykelkostnaden är avgörande för din investering [internet]. 
Energieffektiviseringsföretagen [citerad 2017-04-06] 
Hämtad från: http://www.eef.se/vilka-atgarder-ar-mest-
lonsamma/livscykelkostnaden-lcc-avgorande-for-din-investering/ 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

68 

[56] Liber. Entreprenörskap & företagande, småföretagande B. 3 uppl. 
Malmö: Liber AB. s. 162-163 

[57] Forslund G & Forslund J. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. 
3. uppl. Stockholm: AB svensk byggtjänst; 2016. s. 166 

[58] Greve J. Ekonomistyrning principer och praxis. Lund: Studentlittera-
tur AB; 2009. s. 547-550 

[59] Greve J. Ekonomistyrning principer och praxis. Lund: Studentlittera-
tur AB; 2009. s. 545-547 

[60] Sköldberg H, Unger T & Holmström D. El och fjärrvärme – samver-
kan mellan marknaderna (2015:223). Energiforsk AB; 2015. s. 8-9 

[61] Historiska elpriser [internet]. Fortum [uppdaterad 2016-02-04 
citerad 2017-04-06] 
Hämtad från: 
https://www.fortum.com/countries/se/privat/el/elmarknaden/hist
oriska-elpriser/pages/default.aspx 

[62] Jönsson M. Fjärrvärmepriser [internet]. Energiföretagen 
[uppdaterad 2017-01-11 citerad 2017-04-06] 
Hämtad från: 
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/fjarrv
armepriser/ 

[63] Avdelningen för penningpolitik. Vad är inflation? [internet]. 
Riksbanken [uppdaterad 2011-09-30 citerad 2017-04-18] 
Hämtad från: 
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Vad-ar-
inflation/ 

[64] Avdelningen för penningpolitik. Inflationsmålet [internet]. Riks-
banken [uppdaterad 2012-04-11 citerad 2017-04-18]  
Hämtad från: 
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Inflationsmal
et/ 

[65] Konsumentprisindex, 12-månadersförändring, procent (inflationstak-
ten) [internet]. SCB [uppdaterad 2017-04-11 citerad 2017-04-18]  



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

69 

Hämtad från: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-12-
manadersforandring-inflationstakten/ 

[66] Uppvärmning i Sverige 2011 (El R2011:06). Eskilstuna: Energimyn-
digheten; 2011. s. 29 

[67] IVT. Produktblad IVT Greenline HE C/E. 

[68] Offert från Oppunda (IVT). 

[69] Offert från Mählqvist rör (Thermia bergvärme). 

[70] IVT. Produktblad IVT iTEC. 

[71] Genomsnittlig bostadsarea per person efter region, hushållstyp, boende-
form och år [internet]. SCB. [citerad 2017-04-19] 
Hämtad från: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE_
_HE0111/HushallT23/table/tableViewLayout1/?rxid=6afc197e-
12e4-4095-b16f-6429d9e2e1a5 

[72] Statens energimyndighet. Energistatistik för småhus 2014 (ES 
2015:06). s. 15-16 

[73] Statens energimyndighet. Energistatistik för småhus 2014 (ES 
2015:06). s. 12 

[74] Samlingsdokument – referensvärden: underlagsrapporter för att ta fram 
referensvärden för energianvändning i befintliga småhus, flerbostadshus 
och lokaler. 2 uppl. Karlskrona: Boverket; 2016. S. 16-17 

[75] Statens energimyndighet. Vattenanvändning i hushåll (ER 2012:03). 
Statens energimyndighet; 2012. s. 12 

[76] Statens energimyndighet. Energimarknad 2005. Malmö: Elanders 
Berglins; 2005. s. 46 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Källförteckning 
2017-06-16 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

70 

[77] Nils Holgersson-gruppen. 2016 års undersökning [internet]. 
[citerad 2017-04-19] 
Hämtad från: http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2016/ 

 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Bilaga A: Besiktningsprotokoll 
& bilder 

2017-06-16 

 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

71 

Bilaga A: Besiktningsprotokoll & 
bilder 
Besiktningsprotokoll som uppfördes i samband med identifiering och 
analys av fastigheten för att lättare kunna bedöma de olika delarna. 
Tillsammans med besiktningen fotograferades fastigheten. 
 
Trollegatan 8 
 
Beskrivning 
Visuell besiktning och analys av fastigheten på Trollegatan 8. Utförs 

som grund till ett examensarbete. 

 

En bedömning av de ingående parametrarnas skick görs med en skala 1-

5, där 1 motsvarar väldigt dåligt skick och 5 motsvarar väldigt bra 

skick/inga anmärkningar. 

 

Antal dörrar och fönster, samt balkonger, spelar också in vid 

transmissionsförlustberäkningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sänkt energiförbrukning med byte 
av energisystem eller 
energieffektivisering - Elin 
Westerberg   

Bilaga A: Besiktningsprotokoll 
& bilder 

2017-06-16 

 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

72 

Besiktningsprotokoll 
Utsida 
 
Utsida Bedömning Noteringar 
Ytskikt 5 Ny puts och nymålad. Inga sprickor 

eller liknande. 
Grund 3 Ny puts och nymålad, ej dränerad? 

 
Tak - Tegel. Går ej att se takets skick. 

 
Fönster (lister mm) 3 Kittet släppt på utsidan. Färg 

sprucken på insidan mellan glasen. 
Kondens/imma mellan glasen. 

Dörrar (lister mm) 3 Ytterdörr ok. Innerdörrar till 
lägenheter: väldigt tunna i trä. Drar in 
luft från brevinkast och lister. Dålig 
ljudisolering. 

Balkong/uteplats 5 Balkong via trapphus på betongplatta. 
Uteplats från ena lägenheten, 
trästomme i anslutning till huset. 

 
 
Lägenheter 
 
Lägenhet Ö. våning 

vänster 
Ö. Våning 
höger 

U. våning 
vänster 

U. våning 
höger 

Rumstemperatur Över 
normal 

Över 
normal 

Över 
normal 

Normal 

Ventilation Självdrag Självdrag Självdrag Självdrag 
Dörrar 2 2 2 2 
Fönster 2 2 2 2 
Kranar 5 5 5 5 
Radiatorer Väldigt 

varma 
Väldigt 
varma 

Väldigt 
varma 

Väldigt 
varma 

Termostater 2 2 2 2 
Övrigt 
 
 
 

2 rok. 
En 
termostat 
fastnat. 
Imma 
mellan 
fönster. 

3 rok. 2 rok. 3 rok. 
Uteplats. 
Handdukstork 
el. Äldre kök. 
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Anteckningar: 
o Diskmaskin och köksfläkt i samtliga lägenheter. 

o Frånluftskanal via köksfläkt och toalett. 

o Dusch i samtliga lägenheter (ej taksil). 

o Gamla elcentraler. 

o Termostater är äldre och injustering av radiatorsystem skulle inte 

skada. 

 
Allmänna utrymmen 
 
Utrymme Bedömning Noteringar 
Källare 5 Belysning, el-bastu, element i torkrum. 

 
Tvättstuga 5 Tvättmaskin och torktumlare, en av 

varje. Ser ganska nya ut. 
 

Fjärrvärmecentral 4 Fjärrvärmecentral från år 2000. 
Fram 84°C, retur 39°C. 
 

Vindsutrymme 4 Vindsförråd i större delen av vind. 
Murstock. Lucka till taket som drar in 
kalluft. 
 

Trapphus 5 Ett element på första våningen. Kallare i 
trapphuset än inne i lägenheterna. 
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Mätning och identifiering 
 
Allmänt  
Närhet till grannar [m] 8-10 
Antal ytterdörrar 4 
Antal fönster 24 (17 i lägenheter) 
Antal balkonger 1 
 
Mätning Meter 
Kortsida  
Längd 11 
Höjd 7,3 
Långsida  
Längd 14,5 
Höjd 7,3 
 
Anteckningar: 

o Trädgårdstomt med stora tallar som skuggar en del av huset. 

o Husets form är rektangulär och takhöjden från mark till tak är 

lika hög runt om hela huset.  

o En lampa vid entréporten. 

o Inga motorvärmaruttag. 

Nedan följer bilder på fastigheten. 
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Bilaga B: Ekvationer 
Alla ekvationer i rapporten återfinns nedan. 

𝑃! = 𝑄! ∙
!!!!!
!∙!"

𝑘𝑊   (1) 

 𝑃!! =
!!! !"!
!"#∙!" !

 (2) 

 𝑃!"! = 𝑃! + 𝑃!! 𝑘𝑊  (3)  

𝑈 !
!!!

=
! !
!"

! !
  (4)       (4) 

𝑄!ö!"#$% 𝑘𝑊ℎ =
! !

!!!
∙!∙!"∙! !!

!"!!
 (5) 

𝑄!"#$%&'() 𝑘𝑊ℎ = 𝑄!ö!"#$% !""#" − 𝑄!ö!"#$% !"#!$ (6) 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 = 𝑄!"#$%&'() 𝑘𝑊ℎ ∙ 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 (7) 

𝜙 = !!"#$"%&
!!""#$%&'

 (8) 

LCC = Investering + LCCenergi + LCCel + LCCunderhåll – restvärde (9) 

𝐷 = !
!!! ! (10) 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 å𝑟 = !"#$%&$'(")%*+%&",- !"

(!"#$%&'"(")&*!!"#$"%&'(')%*) !"å!
 (11) 

𝑆𝑝𝑒𝑐. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = !!"! !"!
!!"#$ !!  (12) 

𝑃!"# = 𝑃!"#$"%& − 𝑃!" (13) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =  !!"#
!"#$%&%'( !""!#$%$$&'

 (14) 

𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ 530+ 𝐴 ∙ 12+ 𝐵 ∙ 690 ∙ 1,25 (15)
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Bilaga C: Beräkningar 
Trollegatan 8 
Nedan följer de beräkningar som gjorts för Trollegatan 8. 

Tappvarmvatten 
Den energi som åtgår för tappvarmvattnet antas motsvaras av förbruk-
ningen sommartid (månaderna juni, juli och augusti) och därför tas ett 
medelvärde över alla år. Medelvärdet för respektive år, och månad, är 
summan av månaderna dividerat med tre. Detsamma gäller för den 
slutliga tappvarmvattenförbrukningen, som är summan av medelvär-
dena dividerat med sju och sedan multiplicerat med 12 för att få ett 
årsvärde. Som tabell 12 nedan visar är medelvärdet, och därmed tapp-
varmvattenförbrukningen, 0,89 MWh per månad. Detta ger ett årsvärde 
på 10,68 MWh/år. 

Tabell 12. Tappvarmvattenförbrukning årsvis och ett medelvärde månadsvis. 

År Förbrukning, MWh Medelvärde 

 Juni Juli Augusti Månadsvis 

2010 1,150 0,360 0,980 0,830 

2011 0,820 0,380 0,880 0,693 

2012 1,640 0,470 0,890 1,000 

2013 0,680 0,340 0,680 0,567 

2014 1,240 0,370 1,000 0,870 

2015 1,700 1,050 0,900 1,217 

2016 1,130 0,650 1,390 1,057 

Medelvärde 0,890 
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Värmebehov 
Den energi som åtgår för värme antas som ett medelvärde mellan år 
2010-2016, minus det beräknade årliga tappvarmvattenbehovet. Det 
årliga värmebehovet inklusive tappvarmvatten är därmed summan av 
energibehovet per år dividerat med sju. Tabell 13 visar värdena och den 
årliga förbrukningen som 52,97 MWh. Dessa värden är inte graddags-
korrigerade.  

Energibehovet för uppvärmning är således 52,97 – 10,68 = 42,29 
MWh/år. 

Tabell 13. Energibehovet årsvis och ett medelvärde per år. 

År Årlig förbrukning 

2010 62,530 

2011 48,470 

2012 52,620 

2013 48,490 

2014 49,800 

2015 54,890 

2016 57,020 

Medelvärde 52,97 

Distributionsavgift 
Medelvärdet av förbrukningen för de två senaste vintrarna utgör 
förbrukningen för distributionsavgiften och detta har fjärrvärmeverket 
räknat fram och graddagskorrigerat.  

Den framräknade medelförbrukningen på 52,97 MWh/år avser hela året, 
därför antas förbrukningen mellan april-oktober motsvaras av årsför-
brukningen minus medelförbrukningen vintertid (ej graddagskorrige-
rat), se beräkningar i tabell 14. Detta utförs för att kunna beräkna den 
årliga kostnaden då två olika priser vinter och sommartid gäller. 
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Tabell 14. Beräkning av distributionsavgiften. 

Vinter nov 2014 - mar 2015, MWh 34,86 

Vinter nov 2015 - mar 2016, MWh 37,54 

Medel, MWh 36,20 

Graddagskorrigerat (faktor 1,11), 
MWh 

40,182 

Kostnad distributionsavgift, 
kr/år 

14 819 

Förbrukning apr – okt, MWh 16,77 

 

Specifik energianvändning 
Enligt avsnitt 2.1 är den specifika energianvändningen för icke elupp-
värmda flerbostadshus 80 kWh/m2 och för elvärmda flerbostadshus 50 
kWh/m2. För fastigheten på Trollegatan 8 med en Atemp på 270 m2 är den 
specifika energianvändningen…  

…med fjärrvärme: 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = (!,!!"!!",!")∙!"! !"!
!"# !! ≈ 199 𝑘𝑊ℎ/𝑚!  (12) 

…med värmepump med COP 3: 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
(!,!!"!!",!"! )∙!"! !"!

!"# !! ≈ 69 𝑘𝑊ℎ/𝑚!  (12) 

…fjärrvärme med energieffektivisering (besparing 11,1-16,1 MWh/år): 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = (!,!!"!(!",!"!!!,!))∙!"! !"!
!"# !! ≈ 159 𝑘𝑊ℎ/𝑚!  (12) 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = (!,!!"!(!",!"!!",!"))∙!"! !"!
!"# !! ≈ 140 𝑘𝑊ℎ/𝑚!  (12) 
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Maximalt effektbehov 
Husets maximala effektbehov beräknas enligt formlerna 1-3 i avsnitt 2.3, 
vilka visas nedan. 

𝑃! = 𝑄! ∙
!!!!!
!∙!"

𝑘𝑊  (1) 

 𝑃!! =
!!! !"!
!"#∙!" !

 (2) 

 𝑃!"! = 𝑃! + 𝑃!! 𝑘𝑊  (3) 

 

Ingångsdata för Trollegatan 8: 

Qv= 52,95 MWh/år – Qvv = 41,79 MWh/år 

Qvv= 11,16 MWh/år 

ti = 17°C 

tu = -18°C 

G*24 = 102 021 gradtimmar 

Fastighetens effektbehov för värmeenergin beräknas med formel 1. 

𝑃! = 41,79 ∙ 10! ∙ !"! !!"
!"# !"#

𝑘𝑊 = 14,34 𝑘𝑊 (1) 

Fastighetens effektbehov som åtgår för tappvarmvattenproduktionen 
beräknas med formel 2. 

𝑃!! =
!!,!" !"!
!"#∙!" !

= 1,27 𝑘𝑊 (2) 

Till sist läggs de två framräknade effekterna ihop för att få fastighetens 
totala effektbehov, enligt formel 3. 

𝑃!"! = 14,34+ 1,27 𝑘𝑊 = 15,6 𝑘𝑊 (3) 
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Borrdjup 
Borrdjupet kan beräknas genom att dividera kyleffekten för värmepum-
pen med specifikt värmeuttag från berget. Det specifika värmeuttaget 
för gnejs avläses ur tabell och kyleffekten beräknas med ekvation 13 
nedan: 

𝑃!"# = 𝑃!"#$"%& − 𝑃!" (13) 

Eleffekten kan beräknas med en modifiering av ekvation 8, värmefak-
torn, enligt: 

𝜙 = !!"#$"%&
!!""#$%&'

→ 𝑃!""#$%&' =
!!"#$"%&

!
 (8) 

Där eleffekten är den upptagna effekten från berget. 

𝑃!""#$%&' = 𝑃!" =
!",!
!,!

𝑘𝑊 = 3,5 𝑘𝑊 (8) 

Kyleffekten kan nu beräknas: 

𝑃!"# = 15,6 𝑘𝑊 − 3,5 𝑘𝑊 = 12,1 𝑘𝑊 (13) 

Borrhålsdjupet fås genom ekvation 14: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =  !!"#
!"#$%&%'( !""!#$%$$&'

 (14) 

Specifikt effektuttag per meter borrhål hämtas från Certifierad installatör, 
RES, Värmepumpshäftet (tabell 2.6 s. 76) och är 30-50 W/m. Ett medel-
värde ger 40 W/m. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑜𝑟𝑟ℎå𝑙𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =  !",!∙!"
! !

!" !
!

= 302,5 𝑚 (14) 

Ett påslag för meter ner till grundvattnet måste göras och ett referens-
värde från ett närliggande borrhål hämtas från SGU och är enligt 
uppgifterna 7 meter. 

302,5 m + 7 m = 309,5 m 

Förslagsvis borras därmed två hål på vardera ungefär 155 m. 
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Berggrund och närliggande brunnar 
Genom att söka i Brunnsarkivet och använda SGUs kartvisare, kan en 
karta med brunnar visas enligt figur 25 nedan. 
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Figur 25. Karta från SGU, brunnsarkivet, med fastigheten Trollegatan 8 inringad. 
Fastighetsbeteckningen är Sparre 4, därav siffran fyra. Gröna fyrkanter markerar 
registrerade brunnar. 

Kartvisaren används sedan igen för att bestämma berggrunden i områ-
det för Trollegatan 8. Resultatet visas i figur 26 och 27 nedan.  

 

Figur 26. Karta från SGU över bergarter i området för fastigheten. Fastigheten befinner 
sig i det inringade området. 
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Figur 27. Beskrivning till kartan över bergarter. Markeringen visar att bergarten för 
fastigheten är huvudsakligen gnejs. 

Återbetalningstid bergvärme 
Värmepumpens energiförbrukning ges av den årliga energiförbruk-
ningen för fjärrvärme, dividerat med värmefaktorn för värmepumpen 
(Qefter). Besparingen blir därmed den årliga energiförbrukningen av 
fjärrvärme, Qinnan, subtraherat med värmepumpens energiförbrukning, 
Qefter, enligt ekvation 6.  

52,97 !"!
å!

−
!",!" !"!

å!
!,!!

= 37,47 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 (6) 

Besparingen i kronor (årlig inbetalning) ges som tidigare av fjärrvärme-
priset vintertid multiplicerat med energibesparingen enligt ekvation 7. 

37,47 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 29 275 𝑘𝑟 (7) 

Återbetalningstiden kan därmed beräknas enligt ekvation 11. Inbetal-
ningarna räknas som den kostnadsbesparing som kan göras i energi 
jämfört med fjärrvärme och utbetalningarna räknas som underhålls-
kostnaderna per år. I LCC-kalkylen har en ökande underhållskostnad 
för varje år använts, men i den här förenklade payback-kalkylen an-
vänds endast första årets underhållskostnad (som motsvaras av 1% av 
investeringskostnaden för bergvärme och 2% av investeringskostnaden 
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för luft-vatten). Två återbetalningstider beräknas beroende på vilka 
nyinvesteringar som måste göras. 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
!" !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 10,4 å𝑟 (11) 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
!" !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 17,5 å𝑟 (11) 

Återbetalningstid luft-vatten värmepump 
Investeringskostnaden för en luft-vatten värmepump av modell 
Thermia iTEC kostar enligt offert från Mählqvist rör, 180 000 kr. Detta 
inkluderar installation och värmepump. För att beräkna återbetalnings-
tiden används kalkylperioden 20 år och därmed krävs det, i bästa fall, 
endast ett kompressorbyte, medan i det sämre fallet krävs både ett 
kompressorbyte och ett värmepumpsbyte. Därför beräknas två utfall. 

Energibesparingen per år beräknas med ekvation 6. 

52,97 !"!
å!

−
!",!" !"!

å!
!,!

= 34,1 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 (6) 

Besparingen i kronor (årlig inbetalning) ges som tidigare av fjärrvärme-
priset vintertid multiplicerat med energibesparingen enligt ekvation 7. 

34,1 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 26 605 𝑘𝑟 (7) 

Återbetalningstiden kan därmed beräknas enligt ekvation 11. Inbetal-
ningarna räknas som den kostnadsbesparing som kan göras i energi 
jämfört med fjärrvärme och utbetalningarna räknas som underhålls-
kostnaderna per år. I LCC-kalkylen har en ökande underhållskostnad 
för varje år använts, men i den här förenklade payback-kalkylen an-
vänds endast första årets underhållskostnad (som motsvaras av 1% av 
investeringskostnaden för bergvärme och 2% av investeringskostnaden 
för luft-vatten). Den totala investeringskostnaden är 215 000 kr respek-
tive 395 000 kr beroende på vilka nyinvesteringar som måste göras. 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
!" !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 9,6 å𝑟 (11) 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
!" !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 21,1 å𝑟 (11) 
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Energieffektivisering Trollegatan 8 
Beräkningar för energieffektivisering för Trollegatan 8. 

Byte och injustering termostater 
Nedan visas de beräkningar som gjort för byte och injustering av 
termostater. 

Antal termostater som ska bytas i fastigheten är 25 stycken. Offert på 
termostater inklusive installation och byte är 775 kr/styck. Kostnaden för 
åtgärden: 

25 ∙ 775 𝑘𝑟 = 19 375 𝑘𝑟 

Årsbesparing i energi med antagandet att en grads sänkning ger 5 
procent energibesparing: 

41,79
𝑀𝑊ℎ
å𝑟 ∙ 10% = 4,179 

𝑀𝑊ℎ
å𝑟  

Besparingen i kronor (räknat på fjärrvärmepriset vintertid): 

4,179 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 3 265 𝑘𝑟/å𝑟 (7) 

Återbetalningstiden för injustering och byte av termostater redovisas 
nedan, där inbetalningar motsvaras av den årsbesparing i kronor som 
kan göras. Ekvation 11 används. 

!" !"#
! !"#

= 5,9 å𝑟 (11) 

Tilläggsisolering vindsbjälklag 
Nuvarande isolering är 30 cm spån som ska tas bort och ersättas med 
lösull. För tilläggsisolering av vindsbjälklaget används 30 cm tjock lösull 
med ett pris på 126 kr/m2. I priset är kostnaderna för att utföra arbetet 
medräknade. Vindsutrymmet som ska isoleras uppskattas till 135 m2, 
vilket ger en totalkostnad på 17 010 kr enligt nedan. 

126 !"
!! ∙ 135 𝑚! = 17 010 𝑘𝑟  

I dagsläget är större delen av vinden förråd och Sjötorp bedömer att 
vissa av dessa förråd kan flyttas till källaren. Kostnaderna för att flytta 
förråden räknas inte med i den här rapporten. 
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Ekvation 4-6 används för att beräkna transmissionsförlusterna genom 
vindsbjälklaget innan och efter tilläggsisoleringen. På så sätt kan den 
årliga energibesparingen uppskattas. För transmissionsförlusterna innan 
tilläggsisoleringen, antas U-värdet för vinden vara mellan 0,36 - 0,67 
W/m2K hämtade från tabell 3. Detta värde är ett uppskattat värde för 
vindsbjälklag i hus byggda mellan 1940-1960. Därför görs en beräkning 
för respektive U-värde med ekvation 5, vilket ger ett mått på spannet för 
transmissionsförlusterna.  

𝑄!ö!"#$% !""#" (!,!") 𝑘𝑊ℎ = !,!"∙!"#"#!∙!"#
!"""

≈ 9 228 𝑘𝑊ℎ (5) 

𝑄!ö!"#$% !""#" (!,!") 𝑘𝑊ℎ = !,!"∙!"#"#!∙!"#
!"""

≈ 4 958 𝑘𝑊ℎ (5) 

För den nya isoleringen beräknas först U-värdet i och med att lambda-
värdet och isoleringens tjocklek är känd. Detta görs med ekvation 4. 

𝑈 = !,!"
!,!

= 0,13 !
!!!

 (4) 

𝑄!ö!"#$% !"#!$ 𝑘𝑊ℎ = !,!"∙!"#"#!∙!"#
!"""

≈ 1 836 𝑘𝑊ℎ (5) 

Den årliga besparingen kan nu beräknas med ekvation 6. 

𝑄!"#$%&'() !,!" 𝑘𝑊ℎ = 9228 − 1836 = 7392 𝑘𝑊ℎ (6) 

𝑄!"#$%&'() !,!" 𝑘𝑊ℎ = 4958 − 1836 = 3122 𝑘𝑊ℎ (6) 
 

Detta betyder att beroende på vindsbjälklagets nuvarande isolering och 
skick, kan en besparing mellan 3122-7392 kWh per år göras. Besparings-
potentialen i kronor och år är därmed (räknat på fjärrvärmepriset 
vintertid): 

7,392 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 5 775 𝑘𝑟/å𝑟 (7) 

3,122 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 2 439 𝑘𝑟/å𝑟 (7) 

Återbetalningstiden visas nedan. Två beräkningar måste göras eftersom 
att det finns ett spann för besparingspotentialen. Återbetalningstiden är 
avrundad till två decimaler. Ekvation 9 används. 
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!" !"!
! !!"

≈ 2,9 å𝑟 (11) 

!" !"!
! !"#

≈ 7,0 å𝑟 (11) 

Fönsterbyte 
Transmissionsberäkningar utförs innan samt efter fönsterbytet för att 
jämföra den energibesparing som kan göras. Uppgifterna utgår ifrån 17 
stycken 2-glasfönster (kopplade bågar) med ett U-värde på 3, som ska 
bytas till nya 3-glasfönster med ett U-värde på 1,2. 

𝑄!ö!"#$% !""#",!ö!"#$% 𝑘𝑊ℎ = !∙!"#"#!∙(!"∙!,!!)
!"""

≈ 7 492 𝑘𝑊ℎ (5) 

𝑄!ö!"#$% !"#!$,!ö!"#$% 𝑘𝑊ℎ = !,!∙!"#"#!∙(!"∙!,!)
!"""

≈ 2 997 𝑘𝑊ℎ (5) 

𝑄!"#$%&'() !ö!"#$% 𝑘𝑊ℎ = 7 492 − 2 997 = 4 495 𝑘𝑊ℎ (6) 

Årlig besparing i kronor: 

4,495 𝑀𝑊ℎ ∙ 781,3 !"
!"!

≈ 3 512 𝑘𝑟 (7) 

Kostnaden för fönsterbytet är givet till 9 000 kr per fönster av Pär 
Knutsson på Sjötorps hus AB. Total investeringskostnad enligt beräk-
ning nedan: 

17 ∙ 9 000 𝑘𝑟 = 153 000 𝑘𝑟   

Återbetalningstiden blir därmed enligt ekvation 11: 

!"# !!!
! !"#

≈ 43,6 å𝑟 (11) 

Åtgärdspaket 
Läggs åtgärderna ovan ihop ges följande återbetalningstid, energibespa-
ring och kostnadsbesparing per år: 

Energibesparingen beräknas som ett spann eftersom att tilläggsisole-
ringen av vindsbjälklaget gav en spridning i besparingspotential. 

4,179+ 7,392+ 4,495 = 16,1 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 

4,179+ 2,439+ 4,495 = 11,1 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
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Kostnadsbesparingen redovisas också som ett spann på grund av 
energibesparingen. 

3 265+ 5 775+ 3 512 = 12 552 𝑘𝑟/å𝑟 

3 265+ 2 439+ 3 512 = 9 216 𝑘𝑟/å𝑟 

Den totala investeringskostnaden för de tre åtgärderna blir enligt 
beräkningen nedan: 

153 000+ 17 010+ 19 375 = 189 385 𝑘𝑟 

Då det inte finns någon underhållskostnad för energieffektiviseringsåt-
gärderna, beräknas återbetalningstiden som investeringskostnaden 
dividerat med den årliga besparingen i kronor, ekvation 11. Det blir två 
stycken återbetalningstider beroende på att energibesparingen angivits 
som ett spann (på grund av tilläggsisoleringen av vindsbjälklaget). 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !"#
!" !!"

≈ 15,1 å𝑟 (11) 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !"#
! !"#

≈ 20,5 å𝑟 (11) 

Av den totala energiförbrukningen för uppvärmningen kan följande 
procent per år sparas genom att utföra förslagna åtgärder: 

11,1
41,79 = 26,5% 

16,1
41,79 = 38,5% 

Typhus 
Nedan visas de beräkningar som gjorts för de två typhusen för att 
kunna dimensionera en bergvärmepump samt en luft-vatten värme-
pump. 

Småhus 
Beräkningar för den friliggande villan. 

Hushållsel och energiförbrukning 
Hushållselen beräknas med ekvation 12 nedan. 
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530+ 120 ∙ 12+ 4 ∙ 690 ∙ 1,25 = 5 913 𝑘𝑊ℎ (15) 

Husets totala energibehov för varmvatten och uppvärmning beräknas 
som ett medelvärde av två givna källor, dessa källor anger 119 respek-
tive 122 kWh/m2. Se beräkning nedan. 

!!"!!"" 
!

!"!
!! ∙ 120 𝑚! = 14 460 𝑘𝑊ℎ  

Vidare antas varmvattenförbrukningen vara 5000 kWh/år enligt källor. 

Maximalt effektbehov 
Husets maximala effektbehov beräknas enligt formlerna 1-3 som tidi-
gare. Ingångsvärdena är enligt följande: 

Qv= 14 460 – Qvv = 9 460 kWh/år 

Qvv= 5000 kWh/år 

ti = 17°C 

tu = -18°C 

G*24 = 102 021 gradtimmar 

 

𝑃! = 9 460 ∙ !"! !!"
!"# !"#

𝑘𝑊 = 3,2 𝑘𝑊 (1) 

𝑃!! =
!""" !"!
!"#∙!" !

= 0,57 𝑘𝑊 (2) 

𝑃!"! = (3,2+ 0,57) 𝑘𝑊 = 3,77 𝑘𝑊 (3) 

Energibesparing, kostnadsbesparing och återbetalningstid 
Nedan visas beräkningar för energibesparing, kostnadsbesparing och 
återbetalningstiden för bergvärme och luft-vatten i relation till fjärrvär-
men. 

Bergvärme 
Energibesparingen blir enligt ekvation 6: 

14,46 !"!
å!

−
!",!" !"!

å!
!,!

= 11,1 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 (6) 
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Besparingen i kronor (årlig inbetalning) ges som tidigare av fjärrvärme-
priset vintertid multiplicerat med energibesparingen enligt ekvation 7. 

11,1 !"!
å!

∙ 862,5 !"
!"!

= 9 573 𝑘𝑟 (7) 

Återbetalningstiden beräknas med ekvation 11 som tidigare. 

Ett kompressorbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
! !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 20,8 å𝑟 (11) 

Ett kompressorbyte och ett värmepumpsbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
! !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 35,3 å𝑟 (11) 

Luft-vatten värmepump 
Energibesparingen för luft-vatten värmepumpen enligt ekvation 6 och 
kostnadsbesparingen enligt ekvation 7. 

14,46 !"!
å!

−
!",!" !"!

å!
!,!

= 9,3 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 (6) 

9,3 !"!
å!

∙ 862,5 !"
!"!

= 8 021 𝑘𝑟 (7) 

Återbetalningstiden beräknas med ekvation 11 som tidigare. 

Ett kompressorbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"" !!!
! !"#!(!,!"∙!"" !!!)

≈ 31,5 å𝑟 (11) 

Ett kompressorbyte och ett värmepumpsbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
! !"#!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 115,7 å𝑟 (11) 

Större flerbostadshus 
Beräkningar för det större flerbostadshuset, det så kallade Nils Holgers-
son-huset. 
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Varmvatten och medelförbrukning 
Varmvattenförbrukningen speglas av den förbrukning som sker under 
sommarmånaderna och därför blir varmvattenförbrukningen för ett år 
enligt beräkningarna nedan. 

!!!!! !"!
!å!"#

!
= 5 𝑀𝑊ℎ/𝑚å𝑛𝑎𝑑  

5 !"!
!å!"#

∙ 12 𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 60 𝑀𝑊ℎ/å𝑟  

Medelförbrukningen, som ligger till grund för distributionsavgiften, 
antas motsvara förbrukningen mellan november och mars och uppgår 
till 125 MWh. 

Maximalt effektbehov 
Husets maximala effektbehov beräknas enligt formlerna 1-3 som tidi-
gare. Ingångsvärdena är följande: 

Qv= 193 MWh/år – Qvv = 133 MWh/år 

Qvv= 60 MWh/år 

ti = 17°C 

tu = -18°C 

G*24 = 102 021 gradtimmar 

 

𝑃! = 133 ∙ 10! ∙ !"! !!"
!"# !"#

𝑘𝑊 = 45,6 𝑘𝑊 (1) 

𝑃!! =
!"∙!"! !"!
!"#∙!" !

= 6,8 𝑘𝑊 (2) 

𝑃!"! = 45,6+ 6,8 𝑘𝑊 = 52,4 𝑘𝑊 (3) 

Energibesparing, kostnadsbesparing och återbetalningstid 
Nedan visas beräkningar för energibesparing, kostnadsbesparing och 
återbetalningstiden för bergvärme och luft-vatten i relation till 
fjärrvärmen. 
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Bergvärme 
Offert på kostnaden för bergvärmen är enligt Mählqvist rör 17 000 
kr/kW (per installerad kW). Räknas effekten på 52 kW fås därmed en 
grundinvestering enligt nedan. 

52 𝑘𝑊 ∙ 17 000
𝑘𝑟
𝑘𝑊 = 884 000 𝑘𝑟 

Energibesparingen blir enligt ekvation 6: 

193 !"!
å!

−
!"# !"!

å!
!,!

= 148,1 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 (6) 

Besparingen i kronor (årlig inbetalning) ges som tidigare av fjärrvärme-
priset vintertid multiplicerat med energibesparingen enligt ekvation 7. 

148,1 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 115 711 𝑘𝑟 (7) 

Återbetalningstiden beräknas med ekvation 11 som tidigare. 

Ett kompressorbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !"# !!!
!!" !""!(!,!"∙!"# !!!)

≈ 9,0 å𝑟 (11) 

Ett kompressorbyte och ett värmepumpsbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = ! !"# !"#
!!" !""!(!,!"∙! !"# !"#)

≈ 12,5 å𝑟 (11)  

Luft-vatten värmepump 
Offert för småhuset visar att borrhålskostnaden utgör 37 procent av den 
totala investeringskostnaden, enligt: 

50 000
135 000 𝑘𝑟 = 37% 

Antas procentsatsen för borrhålet gälla för det större huset blir investe-
ringen för en luft-vatten värmepump: 

1− 0,37 ∙ 884 000 𝑘𝑟 = 556 920 𝑘𝑟 

Energi- och kostnadsbesparingen per år beräknas enligt ekvation 6 och 7 
nedan. 
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193 !"!
å!

−
!"# !"!

å!
!,!

= 124,1 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 (6) 

124,1 !"!
å!

∙ 781,3 !"
!"!

= 96 937 𝑘𝑟 (7) 

Återbetalningstiden beräknas med ekvation 11 som tidigare. 

Ett kompressorbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = !!" !"#
!" !"#!(!,!"∙!!" !"#)

≈ 6,5 å𝑟 (11) 

Ett kompressorbyte och ett värmepumpsbyte: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = ! !!" !"#
!" !"#!(!,!"∙! !!" !"#)

≈ 14,9 å𝑟 (11) 

Energieffektivisering typhus 
Energibesparing i MWh/år med samma procentsats som Trollegatan 8 
för de två typhusen. 

Småhus 

0,265 ∙ (14,46− 5) !"!
å!

= 2,5 𝑀𝑊ℎ/å𝑟  

0,385 ∙ (14,46− 5) !"!
å!

= 3,6 𝑀𝑊ℎ/å𝑟  

Större flerbostadshus  

0,265 ∙ (193− 60) !"!
å!

= 35,3 𝑀𝑊ℎ/å𝑟  

0,385 ∙ (193− 60) !"!
å!

= 51,2 𝑀𝑊ℎ/å𝑟  
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Bilaga D: Prislista Rindi fjärrvärme 

   Normalprislista år 2017 för 
fjärrvärmeleveranser i Vingåker 

      Bilaga 1 
 
 
Fastigheter med årsförbrukning upp till 50 000 kWh* 
 

Fast avgift:  4 250 kr/år inkl. moms 
  (3 400 kr/år exkl. moms) 

Fast avgift fördelas lika över årets tolv månader. 

 
  april‐oktober  november‐mars 
Energipris:  72,50 öre/kWh inkl. moms  86,25 öre/kWh inkl. moms 
  (58 öre/kWh exkl. moms)  (69 öre/kWh exkl. moms) 

Energipris debiteras för förbrukad fjärrvärme månadsvis i MWh. 1 000 kWh = 1 MWh 
 
 

 
Fastigheter med årsförbrukning över 50 000 kWh* 
 

Distributionsavgift:  36,88 öre/kWh inkl. moms 
  (29,50 öre/kWh exkl. moms) 

Distributionsavgift beräknas: Normalårskorrigerat medelvärde för de två senaste årens vinterförbrukning 
(november‐mars). Denna summa fördelas lika över årets tolv månader. (Normalårskorrigeringen görs med 
en korrigeringsfaktor som anger hur mycket kallare eller varmare perioden, november‐mars, varit jämfört 
med ett normalår enligt SMHI:s graddagar.)   
  april‐oktober  november‐mars 
Energipris:  57,50 öre/kWh inkl. moms  78,13 öre/kWh inkl. moms 
  (46 öre/kWh exkl. moms)  (62,5 öre/kWh exkl. moms) 

Energipris debiteras för förbrukad fjärrvärme månadsvis i MWh. 1 000 kWh = 1 MWh 

 
 
*Avgörs av de två senaste årens normalkorrigerade genomsnittsförbrukning. 
 
Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela värmebehov. 
För fastigheter med delleverans, kontakta oss för offert. 
 

Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse. Kunden äger fjärrvärmecentralen. 
 

Tilläggstjänster som serviceavtal eller dylikt utgår enligt separat uppgörelse. 
 
Avläsning 
Sker  automatiskt  via  fjärravläsning  varje  månad.  I  de  fall  mätvärde  saknas  preliminärfaktureras 
energikostnaden baserat på  en beräknad  fjärrvärmeanvändning och  justering  görs efter  att  en ny  avläsning 
genomförts. 
 
Fakturering och betalning 
Faktura sänds en gång per månad via mail eller post. Betalning ska vara Rindi tillhanda senast på den i fakturan 
angivna förfallodagen. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt de övriga kostnader som kan vara 
förenade med dröjsmålet, t.ex. påminnelse‐ och inkassoavgift. Vi erbjuder betalning via autogiro. 
 
För att du  som  kund  ska  vara  trygg  finns en  särskild  fjärrvärmelag. Det  innebär bland annat att ändringar  i 
fjärrvärmepriset måste meddelas två månader i förväg och att du som kund har möjlighet till förhandling och 
medling när det gäller ändringar i villkoren. Som kund har du även rätt att säga upp ditt fjärrvärmeavtal. 
 
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt Svensk Fjärrvärmes gällande allmänna avtalsvillkor för leverans 
av fjärrvärme som används i näringsverksamhet respektive enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats. 
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