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Sammanfattning 
Rapporten jämför frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, 

bergvärmepump, frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets och 

pelletspanna för en nybyggd villa i Östersund. Det finns fem olika 

framtidsscenarier med varierande utfall av elmix samt elpris och är en 

känslighetsanalys för elprisets påverkan och miljöbelastning för 

respektive uppvärmningsalternativ. För att kunna jämföra de olika 

uppvärmningsalternativen så används ett referenshus som är baserat på 

tillverkarens uppgifter och fyra modellfamiljer som använder olika 

mycket energi. De olika familjerna används för att undersöka om utfallet 

för det mest hållbara uppvärmningsalternativet varierar för de olika 

livsstilarna.  

Resultatet baseras på de tre delarna inom hållbarhet nämligen 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den ekonomiska delen 

innefattar installationskostnader, inköpspris, ränta, driftskostnader och 

för pelletspannan ingår även kostnaden för byggnation av pelletsförråd 

och för bergvärmepumpen är även kostnaden för borrning av 

energibrunn inräknad. Den ekologiska hållbarheten bygger på att 

använda miljöbelastning som instrument och den baseras på vilken 

mängd energi som behövs för att säkerställa uppvärmning utav huset och 

presenteras som koldioxidekvivalenter, CO2eq, och det innebär att alla 

utsläpp relaterade till energins ursprung har omvandlats till likvärdig 

mängd koldioxid. Den sociala hållbarheten är beroende av de andra två 

delarna tillsammans då låg miljöbelastning innebär att fysiska och 

psykiska behov kan tillgodoses genom god inomhusmiljö med bra 

ventilation och behaglig värme samt att det finns en utemiljö som 

tillgodoser behovet av bland annat frisk luft och en levande natur och 

med en låg ekonomisk kostnad så har individen möjlighet att uppfylla 

sina drömmar. 

Det rapporten har kommit fram till är att bergvärmepumpen har den 

lägsta miljöbelastningen, den lägsta driftskostnaden oavsett scenario och 

livsstil samt den näst lägsta totalkostnaden vilket gör att den uppfyller 

rapportens kriterier för hållbarhet. 

Nyckelord: uppvärmning, värmepump, fjärrvärme, pelletspanna, 

hållbarhet 
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Abstract 
The purpose of this report is to compare different types of heatingsystems 

for newly built houses in Östersund. The heatingsystems of the report is 

exhuast air heatpump, air/water heatpump, ground source heatpump, 

exhaust air heatpump in combination with district heating and pellet 

boiler. The comparison is based upon sustainibility and its three 

dimensions, economy, ecological and social sustanibility. The foundation 

that the comparison rely on is five different future scenarios with varying 

mixes of sources for electricity and includes electricity prices as well. The 

enviromental impact is based on the different sources of energy that is 

used in each scenario and is measured in carbondioxide equivalents 

CO2eq. 

 

The results are based on the three components of sustainability, 

economic, ecological and social sustainability. The economic part 

includes installation costs, purchase price, interest, operation costs and 

for the pellet boiler it includes the cost of building a pellet storage and for 

the ground source heat pump the cost of drilling is included.  

 

The conclusion of this report is that the ground source heat pump has the 

lowest environmental impact, the lowest operating cost regardless of the 

scenario and lifestyle and the second lowest total cost, which means that 

it meets the criteria for sustainability of the report. 

 

Keywords: heating, heating pump, district heating, pellet boiler, 

sustanibility 
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1 Inledning  
Den 1 augusti 2018 hade världens befolkning konsumerat den mängd 

energi som jorden under ett år kan ta hand om och omvandla till 

förnybara resurser. Detta är en dag som kallas Overshoot day och har 

sedan 1970-talet kommit tidigare och tidigare på året[1]. Detta är en 

indikator på att världens energiförbrukning är på väg åt fel håll då 

energiförbrukningen bör minskas och effektiviseras och den energi som 

används bör innehålla så stor mängd förnybar energi som möjligt för att 

sakta ned den globala uppvärmningen. 

 

Som ett steg på vägen har EU och dess medlemsstater satt upp mål för att 

minska energianvändandet och att den energi som används ska användas 

så resurseffektivt som möjligt samt att en viss mängd av den totala 

energin ska komma från förnybara källor och dessa mål kallas i folkmun 

20/20/20-målen. Målen ska vara uppfyllda till år 2020 och innebär att 

energiförbrukningen ska ha minskat med 20% med hjälp av 

energieffektivisering, minst 20% av energianvändningen ska komma från 

förnybara källor och växthusgasutsläppen ska minska med 20%[2].  

 

På nationell nivå har Sverige som mål att nå en 20% mer effektiv 

energianvändning än referensåret 1990. Det energimålet är ett av de 

områden som svensken som privatperson omedvetet deltar i då sektorn 

där bostäder ingår i är den tredje största sektorn sett till 

energianvändning som uppgick till 84 TWh 2015. Av de 84 TWh sektorn 

förbrukade gick 31 TWh åt för uppvärmning och varmvattenberedning 

för småhus. Energiförbrukningen har minskat de senaste decennierna 

och det beror på energieffektivisering där byte från direktverkande el till 

bland annat värmepumpar har gett stor effekt samt att gamla hus har 

tilläggsisolerats och att många oljepannor har ersatts med fjärrvärme eller 

el[3]. Att då addera den växande befolkningen och att svensken ska bo 

någonstans så inses det snabbt att den framtida bostaden måste vara mer 

energieffektiv än tidigare. Energiförbrukningen behöver hållas nere utan 

att ge avkall på boendekomforten och att uppvärmningen av 
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tappvarmvatten och inomhusklimatet ger så låg miljöbelastning som 

möjligt.  

Men vilka val har den privata husbyggaren som bygger sitt småhus att 

välja på som ger låg miljöbelastning, har låg energiförbrukning och som 

inte kostar mer att investera i än andra likvärdiga val gällande 

uppvärmning? 

 

För att minska energianvändningen i byggnader så finns Boverkets 

byggregler, BBR, som reglerar installerad effekt för uppvärmning och hur 

väl en byggnad ska vara isolerad för att ha ett effektivt klimatskal där 

väldigt lite energi läcker ut från byggnaden. De bestämmelserna som 

reglerar tappvarmvattenberedning och hushållsenergi finns i Boverkets 

förskrifter och allmänna råd, BFS 2016:12. 

 

Den enskilda svenskens utsläpp per år uppges vara tio ton 

koldioxidekvivalenter, CO2eq, och för att uppnå målet med en 

globaluppvärmning om högst 1,5˚C till år 2050 behöver den enskilde 

individen ha ett årligt utsläpp motsvarande ett ton koldioxidekvivalenter. 

I den enskildes miljöpåverkan ingår konsumtion, levnadsstil, transport 

och boende[4] och de delarna är påverkbara om den enskilde individen 

vill och har information om hur denne kan göra bättre och klokare val. 
 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Att bygga sitt hus är en stor dröm för många och ett av alla de val som 

ska göras är att välja vilken sorts uppvärmning som huset ska ha. De 

flesta hustillverkare har ett standardval och oftast är det en 

frånluftsvärmepump och cirka 90% [5]av alla nybyggnationer installerar 

en frånluftsvärmepump. Men om beslutet skulle baseras på hållbarhet 

och låta ekonomi, energiförbrukning samt miljöbelastning väga samman 

till ett beslut i kombination med byggnadens livslängd, vilket val av 

uppvärmning skulle då vara att föredra ur ett hållbart perspektiv?  
 

1.2 Övergripande syfte  

Det övergripande syftet med rapporten är att undersöka vilka 

uppvärmningsalternativ som finns för den som bygger småhus i 

Östersund idag och vilka kostnader, vilken miljöbelastning samt vilken 
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energiförbrukning dessa alternativ har. Mer ingående är syftet att ta reda 

på om det finns ett alternativ som kan anses mer hållbart och påverkar de 

boendes livsstil resultat så att olika uppvärmningsalternativ kan passa 

olika livsstilar? Kan utfallet även påverkas av olika framtida scenarier? 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport avser endast nybyggnationer inom Östersunds tätort med 

tillgång till fjärrvärmenätet. Den ekonomiska kalkylen avser ej ROT-

avdrag då det finns en osäkerhet kring hur systemet för ROT-avdrag kan 

komma att se ut i framtiden men även för att husägarna kan använda 

ROT-bidraget till andra installationer eller renoveringsarbete som avser 

byggnaden. Inga investeringsrabatter eller liknande erbjudande har 

inkluderats i rapporten för att ge en så rättvis bild som möjligt. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Rapporten ska ge svar på följande frågor: 

• Vilken är den mest hållbara lösningen för uppvärmningen för ett 

nybyggt småhus? 

o Vilka kriterier använder sig rapporten av gällande 

hållbarhet? 

o Vilken är den tekniska livslängden på ett hus som byggs 

idag? 

o Vilka uppvärmningsalternativ finns? 

o Vilka livskostnader har respektive alternativ? 

o Vilken miljöbelastning ger respektive lösning? 

o Vilket energibehov har referenshuset? 

o Hur ser den framtida energiförsörjningen ut? 

o Hur mycket påverkar levnadssättet valet av uppvärmning? 

1.5 Översikt  

I kapitel 2 ges bakgrunden och den teori som behövs för att kunna svara 

på frågorna i avsnitt 1.4 och beskriver bland annat vad hållbarhet innebär, 
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vilka de olika uppvärmningsalternativen är och hur ter sig framtiden när 

det gäller energiförsörjningen. I kapitel 3 beskrivs metoden för 

rapportens utförande och de antaganden som gjorts och i kapitel 4 har 

resultaten sammanställts i form av diagram och tabeller. I kapitel 5 finns 

diskussionen och jämförelser mellan de olika uppvärmningsalternativen. 

I sista kapitlet, kapitel 6, finns slutsatsen. 
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2 Bakgrundsmaterial  
2.1 Hållbarhet 

Hållbarhet är en treenighet som består av ekonomisk hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten 

har två olika definitioner där den ena definitionen baseras på att den 

ekonomiska utvecklingen inte får ske på bekostnad av den ekologiska 

eller sociala hållbarheten. Den andra definition anser att ekonomisk 

hållbarhet är detsamma som ekonomisk tillväxt och på grund av detta är 

det tillåtet att en viss del av naturresurser eller andra tillgångar minskar. 

Den ekologiska hållbarheten värnar om att det uttag som görs från 

naturen måste hinna återbildas och luft, vatten, land, biodiversitet och 

ekosystemtjänster ska vara fullt funktionsdugliga. Den sociala 

hållbarheten innebär på global nivå att den enskilde individen ska kunna 

uppfylla sina drömmar och få sina fysiska och psykiska behov 

tillgodosedda. För att något ska anses hållbart så måste alla de tre delarna 

vara individuellt hållbara och där de tre överlappar varandra finns 

hållbarheten. [6][7][8][9] 

 

Figur 1 Hållbarhetens delar som där de överlappar varandra skapar hållbarhet [9] 

2.2 Referensbyggnaden 

Referenshuset är Sveriges mest byggda husmodell år 2017 och är en 

enplansvilla på 129 m2 och kommer från husleverantören 

Älvsbyhus[10]. Huset har en öppen planlösning och vid 

standardutförandet finns tre sovrum. Energibehovet är fördelat på 

rumsuppvärmning 14 200 kWh/år, tappvarmvatten 2 600 kWh/år och 

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet
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hushållsel 3 900 kWh/år. Energibehovet baseras på att huset är beläget i 

Östersund och kan variera beroende utav val av uppvärmningssystem, 

se Bilaga G: Energibalans frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets,  

Bilaga H: Energibalans frånluftsvärmepump och Bilaga I: Energibalans 

bergvärmepump. Standardvalet från husleverantören för uppvärmning 

är en frånluftsvärmepump, huset har en vattenburen radiatorkrets[11]. 

Den uppskattade livslängden för en byggnad innan ombyggnation 

behövs är 50-60 år[12] men denna rapport baseras på 30 år då det i 

dagsläget inte finns relevanta framtidsscenarier som går längre än till år 

2050. 

2.3 Dimensionering av värmekälla 

Boverkets byggregler reglerar installerad effekt, kW, och det görs genom 

att den installerad eleffekten begränsas av husets geografiska placering 

genom en geografisk justeringsfaktor, Fgeo, se ekvation (1). 

 

4,5 + 1,7(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1)    (1) 

 

Vid en area, Atemp, över 130 m2 så får tillägg göras enligt ekvation (2). 

 

0,025 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1) ∗ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)  (2) 

 

För referenshuset som är beläget i Östersunds kommun blir 

begränsningen för installerad maxeffekt 5,2 kW då husets area 

understiger 130 m2 och Fgeo är 1,4[13].  

 

Husets värmebehov består av varmvatten och rumsuppvärmning vilket 

ska täckas av värmeanläggningen och för ett effektivt nyttjande av 

värmepumpen så är det den maximala energitäckningen som eftersträvas 

vilket innebär att vid en sänkning av effekttäckningen är möjlig. Att 

dimensionera värmepumpen för en lägre effekt än effektbehovet för 

byggnaden innebär att vid lägre utetemperaturer så undviks många start 

och stopp vilket ger en längre livslängd för värmepumpen. För en vätska-

vattenvärmepump ger cirka 50% effekttäckning en energitäckning på 

cirka 90% och för en luft-vattenvärmepump ger en effekttäckning på 50% 

en energitäckning på cirka 70% men en sådan värmepump inte uppnå 
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större energitäckning än 85-90%.[14] Tillskottsenergin ges ofta i form av 

el för att täcka värmebehovet[15]. 

2.4 Värmefaktor 

Inför val av värmepump är det bra att veta vilken mängd värme som 

kan erhållas per förbrukad kWh det vill säga värmepumpens COP. COP 

står för Coefficient Of Performance, värmefaktor, och beräknas enligt 

ekvationen nedan: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)

𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)
   (3) 

 

Med avgiven effekt avses den värme som avges och upptagen effekt är 

den el som värmepumpen behöver för att producera värmen. 
 

2.5 Uppvärmningssystem 

Det finns flera olika uppvärmningsalternativ och i denna rapport 

kommer fokus att ligga på frånluftsvärmepump, bergvärmepump och 

luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets och 

pelletspanna. 

2.5.1 Värmepumpar 

I vår omgivning finns energi lagrad och som har sitt ursprung från solen 

och en värmepump tar hand om den lagrade energin som finns i luften, 

jorden, berggrunden och i vatten såsom grundvatten och sjöar och 

omvandlar den till värme som kan användas till värme och 

tappvarmvatten i ett hushåll. 

Värmekällorna delas in i två grupper, markvärme och luftvärme. För att 

ta tillvara på energin som finns i luften används olika typer av 

luftvärmepumpar såsom frånluftsvärmepumpen som använder den 

utventilerade, redan uppvärmda, inomhusluften, luft-luftvärmepumpen 

och luft-vattenvärmepumpen som tar energin från utomhusluften. 

Värmen från marken möjliggörs genom bergvärmepump, 

sjövärmepump, grundvattenvärmepump eller ytjordvärmepump.[16]  
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Värmepumpens värmeprocess 

En värmepump nyttjar den lagrade energin från uteluft, inneluft, mark 

eller berg genom att ett köldmedium tar värme från en värmekälla som 

har låg temperatur och överför sedan den upptagna värmen till husets 

värmesystem som har en högre temperatur. För att ta upp värmeenergin 

så sker det genom förångning av köldmediet och nästa steg i processen 

är kompression av köldmediet där tryck och temperatur höjs ytterligare. 

Sedan sker kondensering där värmeutbytet sker mellan det 

lågtempererade systemet och det högtempererade systemet. När 

köldmediet kondenseras så går det från gasform till vätskeform. Nästa 

steg i processen är expansion av köldmediet och det sker genom att en 

expansionsventil sänker både trycket och temperaturen. Efter 

expansionen har processen gått ett varv i sitt slutna system och börjar om 

igen med förångning.[17] 

2.5.2 Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump använder sig utav byggnadens inneluft som 

värmekälla. När inomhusluften ventileras ut så tas värmen från luften 

upp av värmepumpen och återför sedan värmen till husets 

värmesystem.[15] Vid installation av en frånluftsvärmepump så måste 

det finnas mekanisk frånluftsventilation och värmeutbytet är beroende 

av ventilationsflödet. Investeringskostnaden för frånluftsvärmepump 

Nibe F750 är 104 375 kronor och installationskostnaden är 18 000 kronor 

och den tekniska livslängden beräknas till 12 - 15 år och COP=3,7. 

[18][19][15] 

2.5.3 Luft-vattenvärmepump 

Luft-vattenvärmepumpen använder sig av utomhusluften som 

värmekälla och överför det till husets värmesystem som måste vara ett 

vattenburet värmesystem och värmepumpen kan användas till 

tappvarmvattentillverkning. För att säkerställa värme- och/eller 

tappvarmvattenbehovet så måste en kompletterande värmekälla 

installeras då mycket låga utomhustemperaturer innebär att 

värmepumpen stängs av. Den tekniska livslängden beräknas till cirka 15 

år[20]. Luft-vattenvärmepumpen, en Nibe F2120-8 med 

inomhusmodulen Nibe VVM320 och styrmodulen Nibe SMO 20, är en 

splitvärmepump och det innebär att det är endast köldmediekretsen som 

går genom väggen och inga kanaler för luft behövs då systemet har en 
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utomhusenhet och en inomhusenhet[21]. Installationskostnaden är 25 000 

kronor[19] och priset för respektive enhet är:  

Nibe F2120-8: 69 475 kr [22] 

Nibe VVM32: 42 475 kr [23] 

Nibe SMO 20: 7 525 kr [24]  

Luft-vattenvärmepumpen har en COP=3,57. 

2.5.4 Bergvärmepump 

Bergvärmepumpen är en vätska-vattenvärmepump där köldmediet 

hämtar värme från berggrunden via en borrad brunn och överför den 

upptagna värmen till husets vattenburna värmesystem. Den tekniska 

livslängden för en bergvärmepump är 15 – 20 år och borrhålets livslängd 

är 100 år[25]. Bergvärmepumpen representeras av Nibe F1255-12 med 

COP = 3,75 med priset 97 850 kronor[26]. Installationskostnaden är 35 000 

kronor[19] och borrkostnaden är 57 625 kronor och då ingår foderrör, 

grävning, bortforsling av borrkax och brunnens djup är 160 m[27]. 

Brunn, kollektor och köldbärare 

För att kunna använda berggrundens bundna energi behöver en brunn 

borras och djupet på brunnen baseras på husets effektbehov och vad 

berggrundens specifika värmeuttag är. Brunnens effektuttag varierar 

beroende på bergart men en tumregel är ett effektuttag på 30-40 W/m. I 

brunnshålet finns en kollektor som är ett rör med köldbärarvätska som 

tar upp berggrundens värme som sedan överförs till värmepumpen. 

Köldbärarvätskan består av en frostskyddad vätska och kallas brine[28].  

2.5.5 Fjärrvärme 

Grundidén för fjärrvärme är att en stor anläggning förser bostäderna 

inom ett område med värme istället för att respektive bostad har egen 

uppvärmning. Värmen distribueras via ett fjärrvärmenät och i en 

värmeväxlare i bostaden avges värme från fjärrvärmenätet till bostadens 

vattenburna uppvärmningssystem och för tappvarmvatten.[29]  

Installationskostnaden för fjärrvärme i en bostad är fördelat på en 

anslutningskostnad på 20 000 kronor och en installationsanslutning som 

är 32 000 kronor[30]. I denna rapport används fjärrvärmen som 

spetsvärme i kombination med en frånluftsvärmepump, Nibe F370, med 
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COP = 2,8 och med ett inköpspris på 57 225 kronor[31] och 

installationskostnaden för en frånluftsvärmepump är 18 000 kronor[19]. 

2.5.6 Pelletspanna 

En värmepanna som eldas med pellets kallas pelletspanna och tillgodoser 

både värme och tappvarmvattenbehovet som finns i en bostad. Pellets är 

ett biobränsle som består utav sågspån som har behandlats genom 

malning, torkning och upphettning och sedan pressats till små stavar 

med en diameter av 6 mm eller 8 mm. Installationskostnaden för en 

pelletspanna inklusive ett förråd för pellets är cirka 120 000 kronor. 

Pellets har ett energiinnehåll på 4 650 kWh/ton eller 3 100 kWh/m3 och för 

lägsta pris kan pellets köpas i bulk och minsta beställningen är då tre ton 

vilket gör att ett pelletsförråd bör finnas i närheten av pelletspannan.[32] 

Rapporten basera pelletspannans resultat på en Baxi Pellets TPK VV 

HS20 med en verkningsgrad om 86,2%[33] och med ett offertpris på 

59 656 kronor. 

2.6 Framtidsscenarier 

För att kunna jämföra hur de olika valen av uppvärmning påverkar 

miljön i framtiden så behövs ett underlag där olika framtider har 

undersökts och i denna studie används rapporten ”Scenarier över 

Sveriges energisystem 2018” från Energimyndigheten. Det finns sex olika 

framtidsscenarier beskrivna men för bostad- och servicesektorn beskrivs 

fem scenarier; Referens EU, Lägre BNP, Lägre energipriser, Högre 

elektrifiering och Varmare klimat.[34] Elproduktionens sammansättning för 

de respektive scenarierna fram till år 2050 finns i Bilaga A: Elmixer, 

sammansättning och miljöbelastning. 

2.7 Miljöindikator 

Som miljöindikator kommer koldioxidekvivalenter, CO2eq, att användas 

för att försöka ge en bild av hur stor miljöbelastning som respektive 

uppvärmningsalternativ ger. Under 2018 var miljöbelastningen för el  

13g CO2eq/kWh för svensk elmix 

50g CO2eq/kWh för nordisk elmix. [35] 

Elmixens miljöbelastning i de olika framtidsscenarierna är beräknad på 

de emissionsvärden som finns i Tabell 1. 
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Tabell 1: Emissionsvärden för nordisk elmix [36] 

Emissonsvärden för el g CO2eq/kWhel  

Biobränsle 23 

Vattenkraft 4,4 

Kärnkraft 3,5 

Solkraft 28 

Vindkraft 13 

Olja 571 

Avfall 222 

Torv 862 

Naturgas 474 

Kol 759 

 

 

För att beräkna fjärrvärmens miljöbelastning används emissionsvärden 

från Tabell 2 och miljöbelastningen från Jämtkrafts fjärrvärmenät var 2018 

23g CO2eq/kWh[37].  För pellets är miljöbelastningen 23,3 g CO2eq/kWhvärme 

vid en verkningsgrad av 85% för pelletspannan[38].  
 
Tabell 2: Emissionsvärden för insatt bränsle för fjärrvärme [38] 

Emissonsvärden för fjärrvärme 

Jämtkraft 

g CO2eq/kWh insatt bränsle 

Sekundära biobränslen 11,0 

Pellets, briketter och pulver 18,0 

Bioolja, tallbeckolja 5,0 

Torv 431,0 

Eldningsolja 290,0 

El 0,0 

Industriell spillvärme 0,0 

Rökgaskondensering 0,0 

RT-flis 7,0 

 

2.7.1 Energi- och klimatmål 

Sverige har bestämt att till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser vara 

40% lägre än referensåret 1990, energianvändningen 20% mer effektiv än 

referensåret 2008, 50% av energianvändningen ska komma från förnybar 

energi och transportsektorn ska använda minst 10% förnybar energi. 
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År 2030 ska utsläppen av växthusgaser vara 63% lägre än referensåret 

1990, utsläppen från inrikes transport, inrikes flyg ej inräknat, ska vara 

70% lägre än referensåret 2010 och energianvändningen ska vara 50% mer 

effektiv än referensåret 2005. 

År 2040 ska den svenska elproduktionen vara 100% förnybar och år 2045 

ska Sverige ha ett nettoutsläpp på noll jämfört med referensåret 1990 och 

som lägst ska 85% av reduktionen ske inom landet. 

Inom EU finns de så kallade 20/20/20-målen som innebär att 

energianvändningen ska minska med 20%, växthusgasernas utsläpp ska 

minska med 20% och minst 20% av energianvändningen ska vara 

förnybar energi. Inom transportsektorn ska minst 10% vara förnybar 

energi och sammankopplingen mellan medlemsstaterna ska vara minst 

10% av den installerade elproduktionskapaciteten.[40] 

2.8 Uppvärmningsrelaterade kostnader 

I den uppvärmningsrelaterade kostnaden ingår installation, drift och 

utbyte av enheten när den tekniska livslängden är uppnådd samt 

räntekostnader. Driftkostnaden är beroende av energiförbrukningen och 

priset för el, pellets och fjärrvärme. 

2.8.1 Installations- och driftskostnad 

Installationskostnaden är den kostnad som består av inkoppling och 

driftsättning utav enheten men för bergvärmepumpen tillkommer även 

borrning av energibrunn och för pelletspannan så tillkommer byggnation 

av pelletsförråd. Driften för värmepumparna består utav 

elförbrukningen för värmepumpen och eventuell tillskottsvärme som ges 

utav en elpatron. För frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets så 

används fjärrvärme istället för elpatron för att täcka energibehovet och då 

tillkommer fjärrvärmens levererade värme i driftskostnaden. 

Driftskostnaden för pelletspannan består utav kostnaden för den pellets 

som behövs för att säkerställa uppvärmning och varmvattenberedning 

men under sommarmånaderna då utetemperaturen överstiger 17˚C eldas 

inte pannan och varmvattenberedningen sker då med hjälp av en 

elpatron. 
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2.8.2 Ränta 

Räntan motsvarar det belopp som det kostar att låna pengar från banken 

eller motsvarar det belopp som skulle ha funnits på banken om egna 

pengar används istället för att ha sparats. Räntan som används är en 

kalkylränta på 5% och lånet avser ett annuitetslån där beloppet som 

betalas varje månad är det samma från första inbetalningen till den sista. 

Lånets avbetalningstid är satt till 8 år då det är halva tiden för den 

kortaste tekniska livslängden för de uppvärmningsalternativ som 

rapporten berör. Den totala räntan är beroende av lånets avbetalningstid. 

Lånets räntekostnad beräknas med ekvationen nedan.  

𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛                                                                            (7) 

A är månadskostnaden för amortering och ränta, S0 är lånebeloppet, p är 

räntesatsen och vid månadsbetalningar delas årsräntan med antal 

betalningstillfällen under ett år och n är antal betalning under 

låneperioden. 

2.8.3 Elpris, pelletspris och fjärrvärmepris 

Under 2018 var priserna för el, pellets och fjärrvärme 

El 45,8 öre/kWh [41]  

Pellets 55,8 öre/kWh [42] 

Fjärrvärme 58,5 öre/kWh [43] 

Elpriserna för de olika scenarierna kan avläsas i Diagram 1. 



Hållbar uppvärmning   -  Vilket är det 

mest hållbara alternativet för 

uppvärmning av en nybyggd villa i 

Östersunds tätort?   Maria Turunen   

2 Bakgrundsmaterial 

2019-06-26 

 

 

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

14 

 

 

Diagram 1: Elpriser för de olika scenarierna och åren 2020-2050 [44] 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Referens EU 35,00 36,75 38,50 45,20 51,90 52,70 53,50

Lägre BNP 35,80 37,50 39,20 45,90 52,60 52,65 52,70

Lägre energipriser 31,70 30,35 29,00 35,05 41,10 44,90 48,70

Högre elektrifiering 30,20 32,75 35,30 40,00 44,70 48,75 52,80

Varmare klimat 35,10 36,65 38,20 45,20 52,20 52,45 52,70
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3 Metod och material 

Metod 

Rapportens bakgrund är en litteraturstudie som baserats på tryckt 

litteratur samt webbaserade källor. Prisuppgifter för värmepumparna är 

baserade på tillverkarens priser som har funnits tillgängliga via deras 

hemsida. Priset för pelletspannan baseras på den offert som har mottagits 

och för fjärrvärmen så är priserna baserade för den fjärrvärmeleverantör 

som finns i området och priserna har hämtats från deras hemsida. 

Installationskostnaderna för värmepumparna baseras på information 

som mottagits av en installatör via telefonsamtal och för pelletspannan 

baseras installationskostnaden på det högre priset för installation som 

förekommit inom litteraturen. Kostnaden för borrning har baserats på 

information som framförts via telefonsamtal med en installatör och 

baseras på husleverantörens uppgifter. Tidsperioden som rapporten 

avser är 30 år och all data baseras på den tidsramen. 

Antaganden som gjorts i rapporten är följande: 

• Fjärrvärmepriset antas vara detsamma som idag genom alla 

scenarier.  

• Fjärrvärmens fasta årskostnad antas vara densamma under alla år 

som jämförelsen avser det vill säga fram till 2050. 

• Pelletspriset antas vara detsamma som idag genom alla scenarier. 

• Miljöbelastning, CO2eq/kWhvärme, för pellets antas vara detsamma 

som idag för alla scenarier. 

• Fjärrvärmeleverantören Jämtkraft uppnår sina mål med utfasning 

av fossila bränslen från år 2020, fossilfri effektreserv år 2025 och 

torveldning upphör år 2026 samt att fjärrvärmenätet under alla 

scenarier levererar samma mängd värme. . Fjärrvärmemixen har 

antagits ökat andelen sekundära biobränslen i samma takt som 

torveldningen har trappats ned och biooljorna har ersatt fossil olja. 

Beräkningar för elmixens miljöbelastning är baserade på en rapport från 

Energimyndigheten ”Scenarier över Sveriges energisystem 2018” och en 
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sammanställning från Värmeforsk ”Miljöfaktaboken 2011, Uppskattade 

emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter”. För beräkning 

utav fjärrvärmens miljöbelastning används Energiföretagens 

emissionsvärden. 

Elpriserna är tagna från ”Scenarier över Sveriges energisystem 2018” och 

har interpolerats för att få ett elpris för varje år för att kunna sammanställa 

kostnaden för förbrukning som är beroende av elpriset. 

Miljöbelastningen för el har interpolerats för att kunna ge en total mängd 

av CO2eq/kWhel för varje uppvärmningsalternativ där el behövs för 

värmeberedning. Interpoleringen för de både elpriset och 

miljöbelastningen har gjorts genom att anta att ökning och/eller 

minskning har skett linjärt mellan de år där data har använts från 

rapporten ”Scenarier över Sveriges energisystem 2018”. 

Pelletspannans eldrift antas ske endast under juni, juli och augusti och 

uppgår till 92 dagar per år och beräkningar för varmvattenberedning 

under dessa månader är beräknade genom att ta årsbehovet av 

varmvatten och dividerat med antal dagar per år och sedan multiplicerat 

med antal dagar som varmvattenberedning sker. 

Alla beräkningar utgår från att varje år är ett normalår under 2020-2050 

och att familjernas energiförbrukning är densamma under tidsperioden. 

Som känslighetsanalys har fyra modellfamiljer skapats där de respektive 

familjerna vars energibehov beror av olika deras olika livsstilar. 

Elpriserna för rapportens olika scenarier fungerar som en 

känslighetsanalys för elprisets påverkan för de olika 

uppvärmningsalternativen. 

Material 

Nedan finns en kortare beskrivning av modellfamiljerna, komplett 

beskrivning finns i Bilaga C: Beskrivning av familjernas 

energiförbrukning. 

Småbarnsfamiljen 

Familj med två småbarn där yngsta barnet fortfarande går i blöja. 

Familjen är miljömedveten och merparten av engångsartiklarna är bytta 
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mot flergångsartiklar vilket gör att de har ökat tvättmängden med två 

extra tvättar i veckan. Tv-tittande börjar kl 18,00 och pågår till kl 22,30, 

vardag som helg. Övriga vanor familjen har är att de cyklar till jobbet 

under sommarhalvåret och åker kollektivt när det inte är cykelväder. De 

har sänkt inomhustemperaturen med en grad för att minska 

energibehovet och funderar i framtiden på att skaffa elbil. För att 

kompensera den ökade energiförbrukningen en elbil innebär överväger 

de att installera solpaneler och ansluta sig till det lokala elbolagets ”Dela 

vattnet” där allt överskott de säljer under sommarhalvåret genererar 

samma mängd vattenkraft under vinterhalvåret. 

Medelåldersparet 

Barnen har flyttat hemifrån och de båda jobbar fortfarande och de har 

varsin bil som de jobbpendlar med. Vid jul åker de på långresa till 

Thailand efter att de förälskade sig i landet när de reste dit för att fira 

silverbröllop. De odlar sina grönsaker och har ett växthus som de gillar 

att pyssla i och gräsmattan klipper de med en elgräsklippare. De tittar 

inte så mycket på tv men vill gärna se nyheterna och deras tv-tittande är 

1,5 h om dagen. 

Samboparet 

Paret har precis byggt sitt drömhem och tillbringar gärna merparten av 

sin tid i hemmet pysslandes med matlagning, bakning och tv-tittande. 

Innan de byggde huset drömde de om att få ligga i badkaret på 

fredagskvällen och valde ett badkar för två med jacuzzi som de använder 

varannan fredag. De samåker till jobbet i den gemensamma bilen som är 

en miljöbil. På kvällarna efter att de ätit middag strax efter kl 18 brukar 

de starta tv:n för att ha lite bakgrundsljud och den stängs av vid midnatt. 

Trädgården gillar de att sitta i och grillar gärna när vädret tillåter och till 

skillnad från grannarna som köpte en robotgräsklippare köpte de en 

cylindergräsklippare för att få lite vardagsmotion 

Tonårsfamiljen 

I familjen så är jaktintresset stort och alla familjemedlemmar har 

jaktlicens så varje höst fyller de sin extra frysbox med vilt som de har 

skjutit. Familjen är även duktiga svamp- och bärplockare och fyller både 

frys och skafferi med naturens läckerheter. Då föräldrarna gärna vill se 

på naturprogram så har hushållet två tv-apparater där tonåringens tv-
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tittande motsvara tre timmar dagligen och föräldrarnas tv-tittande är två 

timmar. Eftersom de har hundar dammsuger de varje dag och 

inomhustemperaturen har de satt ned med två grader. 
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4 Resultat 
4.1 Modellfamiljernas energibalans 

För en mer nyanserad bild av energiförbrukningens betydelse för de olika 

uppvärmningsalternativen använder rapporten sig av referenshusets 

energibalans och fyra olika familjer med olika livsstilar som innebär att 

olika poster av husets energibalans påverkas. De poster som ingår i 

husets energibalans är hushållsel där elförbrukningen för matlagning, 

städ och tvätt samt belysning ingår. Varmvattenförbrukningen och 

uppvärmningen är de andra två posterna. För fullständig 

familjebeskrivning se Bilaga C: Beskrivning av familjernas 

energiförbrukning. I Tabell 3 nedan presenteras deras energibehov. 

Tabell 3: De olika familjernas energibehov i kWh/år  

Referenshuset  Småbarns- 

familjen 

Medelålders-

paret 

Samboparet Tonårs- 

familjen 

Varmvatten 2 600  2 600 2 200 3 000 6 200 

Uppvärmning 14 200  13 500 14 200 14 200 12 800 

Hushållsel 3 900  4 000 4 000 4 600 5 400 

Energibehov 20 700  20 100 20 400 21 800 24 400 

 

4.2 Energiförbrukning 

De olika uppvärmningsalternativen förbrukar olika mängder el för att 

upprätthålla värmebehovet för både radiatorkretsen och 

varmvattenberedningen. Vid användning av frånluftsvärmepump så 

används det en elpatron för att täcka uppvärmningsbehovet då 

frånluftsvärmepumpen inte har full energitäckning. 
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Diagram 2: Energiförbrukningen och dess fördelning för frånluftsvärmepump 
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Luft-vattenvärmepumpen använder en elpatron för att få full täckning av 

energibehovet och fördelningen för förbrukningen kan ses i diagrammet 

nedan. 

 

Diagram 3: Luft-vattenvärmepumpens energifördelning för uppvärmning 
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Bergvärmepumpen saknar behov av energitillskott då den har en 

energitäckning på 100%. 

Diagram 4: Elförbrukningen kWh/år för bergvärmepump 
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Vid användning av frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets så är det 

fjärrvärmen som står för den energi som behövs när 

frånluftsvärmepumpen inte kan utvinna tillräckligt med energi ur 

ventilationens frånluft.  

 

Diagram 5: Energiförbrukningen för respektive energislag för frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 
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Pelletspannan använder en elpatron för varmvattenberedning under juni, 

juli och augusti då temperaturen är över 17˚C och behovet av 

rumsuppvärmning är lågt. 

 

Diagram 6: Pelletspannans energibehov där elförbrukningen är varmvattenberedning och pelletsförbrukningen är 

kWhvärme 
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Diagram 7: Miljöbelastningen för elmixen för respektive framtidsscenario 

 

För fjärrvärmenätet är beräkningarna för miljöbelastningen baserade på att Jämtkraft 

har uppnår sina mål utav utfasning av fossilt bränsle och sammansättningen utav 

fjärrvärmemixen kan ses i Bilaga B: Fjärrvärme, sammansättning och miljöbelastning. I 

Diagram 8 kan miljöbelastningen för fjärrvärme och pellets avläsas. 

 

 

 

Diagram 8: Miljöbelastningen för Jämtkrafts fjärrvärme och pellets i g CO2eq/kWhvärme för åren 2017-2050 
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4.3.2 Miljöbelastning för referenshuset 

Miljöbelastningen baseras på energiförbrukningen elmixens värde för de 

olika scenarierna i Diagram 7 och resultatet för referenshuset kan avläsas 

i diagrammet nedan, Diagram 9.  

 

Diagram 9: Den totala mängden CO2eq för drift och hushållsel åren 2020-2050 i kg, referenshuset 
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4.3.3 Miljöbelastning för småbarnsfamiljen 

Småbarnsfamiljen är en av lågförbrukarna och har därmed en lägre 

miljöbelastning än referenshuset som kan avläsas i Diagram 9 och 

resultatet för småbarnsfamiljen presenteras i Diagram 10. 

 

Diagram 10: Den totala mängden CO2eq för drift och hushållsel åren 2020-2050 i kg, småbarnsfamiljen 
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4.3.4 Miljöbelastning för medelåldersparet 

Medelåldersparet hör till de med lägre förbrukning tillsammans med 

småbarnsfamiljen och resultat kan avläsas i Diagram 11.

 

Diagram 11: Den totala mängden CO2eq för drift och hushållsel åren 2020-2050 i kg, medelåldersparet 
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4.3.5 Miljöbelastning för samboparet 

Samboparet är en av de modellfamiljer som har ett högt energibehov.  

 

Diagram 12: Den totala mängden CO2eq för drift och hushållsel åren 2020-2050 i kg, samboparet 
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4.3.6 Miljöbelastning för tonårsfamiljen 

Tonårsfamiljen är den modellfamilj som förbrukar mest energi och 

utfallet för respektive uppvärmningsalternativ kan avläsas i Diagram 13. 

 

Diagram 13: Den totala mängden CO2eq för drift och hushållsel åren 2020-2050 i kg, tonårsfamiljen 
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4.4 Ekonomi 

Nedan kommer de olika delarna för kostnaden att presenteras med 

initialkostnader följt av användningsrelaterade kostnader som sedan följs 

av räntekostnaderna för respektive uppvärmningsalternativ. Sist finns en 

sammanställning av den totala kostnaden för åren 2020-2050 för varje 

uppvärmningsalternativ. Alla kostnader är baserade på dagens värde för 

enheter, installationer och övrig utrustning som behövs för att kunna 

använda uppvärmningsalternativet. 

4.4.1 Kostnader för installation och installationsrelaterade utgifter 

Frånluftsvärmepump 

Frånluftsvärmepumpen är husleverantörens standardlösning för 

uppvärmning och den kommer att behöva bytas ut efter cirka 15 år och 

kostnaden för en ny frånluftsvärmepump och utbytesinstallation 

tillkommer. Kostnaden kan avläsas i Tabell 4. 

Tabell 4: Kostnader för frånluftsvärmepump och installation 

Frånluftsvärmepump 

Antal/30 år 2 

Inköpspris 105 000 

Installationskostnad 18 000 

Total kostnad exkl. ränta och användning 246 000 

Luft-vattenvärmepump 

Luft-vattenvärmepumpen är en splitenhet där en enhet placeras utomhus 

och en enhet inomhus och det valda systemet behöver en styrmodul för 

att fungera. Efter cirka 15 år kommer systemets båda enheter att behöva 

bytas ut och då tillkommer kostnaden för utbyte och installation av de 

nya enheterna samt kostnaden för de nya enheterna. Resultatet för 

kostnaden ses i Tabell 5. 
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Tabell 5: Kostnad för luft-vattenvärmepump; utomhusenhet, inomhusmodul och styrmodul 

Luft-vattenvärmepump 

Antal/30 år 2 

Inköpspris luft-vattenvärmepump 70 000 

Inköpspris inomhusmodul 42 000 

Inköpspris styrmodul 7 000 

Installationskostnad 25 000 

Total kostnad exkl. ränta och användning 281 000 

Bergvärmepump 

Vid val av bergvärmepump tillkommer borrning av energibrunn och det 

är en kostnad som är beroende av hur markförhållandena ser ut och när 

kostnadsförslaget mottogs angavs priset för borrning till 225:-/m 

exklusive moms vilket kan ge en indikation hur mycket priset kan 

påverkas om ett djupare borrhål behöver borras. Prisuppgiften för 

borrning i denna rapport baseras på ett borrhål med djupet 160 m och 

bortkörning av borrkax, foderrör och grävning ingår i priset för borrning. 

Bergvärmepumpen behöver bytas efter cirka 15 år och då tillkommer 

kostnaden för en ny bergvärmepump och en utbytesinstallation. 

Kostnaderna för bergvärmepumpen redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6: Kostnader förbergvärmepump, borrning av brunn samt installation 

Bergvärmepump 

Antal/30 år 2 

Inköpspris 98 000 

Borrning 58 000 

Installationskostnad 35 000 

Total kostnad exkl. ränta och användning 324 000 

Frånluftvärmepump med fjärrvärmespets 

För detta uppvärmningsalternativ kommer det under åren 2020-2050 

behöva installeras två frånluftsvärmepumpar med tillhörande 

installationskostnader, utbytesinstallationens kostnad antas vara 

densamma som grundinstallationens kostnad. Fjärrvärmecentralen 

behöver endast en installation och en värmeväxlare i bostaden och är 
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därmed en engångskostnad men fjärrvärmen har en fast årskostnad. 

Kostnaderna kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7: Kostnader för enheter, installation och övriga kostnader som uppstår i samband med installation, 

frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 

Frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 

Antal frånluftsvärmepumpar 2 

Antal värmeväxlare fjärrvärme 1 

Inköpspris frånluftsvärmepump 57 000 

Inköpspris fjärrvärmeenhet 32 000 

Installationskostnad frånluftsvärmepump 18 000 

Installationskostnad fjärrvärme 20 000 

Årsavgift fjärrvärme 3 950 

Total kostnad exkl. ränta och användning 324 000 

Pelletspanna 

Vid installation av pelletspanna så tillkommer byggnation av 

pelletsförråd och investeringen som görs är en engångskostnad för 

tidsperspektivet år 2020-2050. 

Tabell 8: Kostnader för pelletspanna, installation och pelletsförråd 

Pelletspanna 

Antal/30 år 1 

Inköpspris 60 000 

Installationskostnad inkl. pelletsförråd 120 000 

Total kostnad exkl. ränta och användning 180 000 

 

4.4.2 Driftskostnader 

Nedan presenteras driftskostnaderna för respektive 

uppvärmningsalternativ. Kostnaderna avser elförbrukningen för drift av 

värmepumpen, tillskottsenergi i form av el eller fjärrvärme och för 

pelletspannan avses kostnaden för elförbrukningen för 

varmvattenberedning under sommaren och pelletskostnaden för övriga 

året. Alla kostnader i tabellerna 9-13 avser den totala driftskostnaden för 

åren 2020-2050. 
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Tabell 9: Driftskostnaden för frånluftsvärmepumpen 

Frånluftsvärmepump  
Referensh

uset 

Småbarnsfa

miljen 

Medelålders

paret 

Sambop

aret 

Tonårsfam

iljen 

Referens 

EU           

66 000 61 000 65 000 74 000 100 000 

Lägre 

BNP    

67 000 61 000 65 000 75 000 102 000 

Lägre 

energipri

ser     

54 000 50 000 53 000 61 000 83 000 

Högre 

elektrifie

ring         

59 000 55 000 58 000 67 000 91 000 

Varmare 

klimat         

66 000 60 000 64 000 74 000 100 000 

 

 

 
Tabell 10: Driftskostnaden för luft-vattenvärmepumpen 

Luft-vattenvärmepump  
Referensh

uset 

Småbarnsfa

miljen 

Medelålders

paret 

Sambop

aret 

Tonårsfam

iljen 

Referens 

EU           

102 000 92 000 97 000 107 000 133 000 

Lägre 

BNP    

103 000 93 000 98 000 108 000 134 000 

Lägre 

energipri

ser     

84 000 76 000 80 000 88 000 109 000 

Högre 

elektrifie

ring         

92 000 83 000 87 000 96 000 155 000 

Varmare 

klimat         

101 000 92 000 96 000 106 000 132 000 
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Tabell 11: Driftskostnaden för bergvärmepumpen 

Bergvärmepump  
Referensh

uset 

Småbarnsfa

miljen 

Medelålders

paret 

Sambop

aret 

Tonårsfam

iljen 

Referens 

EU           

48 000 46 000 47 000 49 000 54 000 

Lägre 

BNP    

48 000 47 000 47 000 50 000 55 000 

Lägre 

energipri

ser     

39 000 38 000 39 000 40 000 45 000 

Högre 

elektrifie

ring         

43 000 42 000 42 000 44 000 49 000 

Varmare 

klimat         

48 000 46 000 47 000 49 000 54 000 

 

 

Tabell 12: Driftskostnaderna för frånluftsvärmepumpen med fjärrvärmespets, årsavgift ingår ej 

Frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets  
Referensh

uset 

Småbarnsfa

miljen 

Medelålders

paret 

Sambop

aret 

Tonårsfam

iljen 

Referens 

EU            

148 000 140 000 146 000 159 000 193 000 

Lägre 

BNP        

148 000 140 000 147 000 160 000 194 000 

Lägre 

energipri

ser     

139 000 131 000 137 000 150 000 184 000 

Högre 

elektrifie

ring      

143 000 135 000 141 000 154 000 188 000 

Varmare 

klimat              

148 000 140 000 146 000 159 000 193 000 
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Tabell 13: Driftskostnad för pelletspannan 

Pelletspanna  
Referensh

uset 

Småbarnsfa

miljen 

Medelålders

paret 

Sambop

aret 

Tonårsfam

iljen 

Referens 

EU           

333 000 319 000 326 000 340 000 372 000 

Lägre 

BNP    

333 000 319 000 326 000 340 000 372 000 

Lägre 

energipri

ser     

331 000 317 000 325 000 338 000 368 000 

Högre 

elektrifie

ring         

332 000 318 000 326 000 339 000 370 000 

Varmare 

klimat         

333 000 319 000 326 000 339 000 372 000 

 

4.4.3 Kapitalkostnad 

 I Tabell 14 finns en sammanställning över räntekostnaderna för varje 

uppvärmningsalternativ och avser endast ränta. Lånekostnaden baseras 

på grundinvesteringen, utbyteskostnader och eventuella 

engångskostnader såsom pelletsförråd och brunnsborrning, se Tabell 7, 

Tabell 8, Tabell 6, Tabell 4 och Tabell 5. För fullständig ränteuträkning se  

 

 

 

Bilaga E: Beräkning av kalkylränta. 
 

 
Tabell 14: Räntekostnader för respektive uppvärmningsalternativ 

Kolumn1 Frånluftsvärme

pump med 

fjärrvärmespets 

Pelletspa

nna 

Bergvärmep

ump 

Frånluft

s-

värmepu

mp 

Luft-

vattenvärmep

ump 

Räntekost

nad [kr] 

44 000 39 000 70 000 53 000 61 000 
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4.4.4 Uppvärmningsalternativens sammanlagda kostnader 

Nedan presenters uppvärmningsalternativens sammanlagda kostnader 

där förbrukning, investeringskostnader och ränta ingår samt årsavgift för 

alternativet frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets. 

Tabell 15: Den sammanlagda kostnaden för frånluftsvärmepumpen 

Frånluftsvärmepump  
Referensh

uset 

Småbarnsfam

iljen 

Medelålders

paret 

Sambopa

ret 

Tonårsfami

ljen 

Referens 

EU 366 000 361 000 365 000 375 000 401 000 

Lägre BNP 367 000 362 000 366 000 376 000 402 000 

Lägre 

energiprise

r 355 000 350 000 354 000 362 000 383 000 

Högre 

elektrifierin

g 360 000 355 000 359 000 368 000 391 000 

Varmare 

klimat 366 000 361 000 365 000 375 000 401 000 

 

 

Tabell 16: Den sammanlagda kostnaden för luft-vattenvärmepumpen 

 

Luft-vattenvärmepump  
Referensh

uset 

Småbarnsfam

iljen 

Medelåldersp

aret 

Sambopa

ret 

Tonårsfami

ljen 

Referens 

EU 

415 000 405 000 410 000 420 000 446 000 

Lägre BNP 416 000 405 796 411 000 421 000 447 000 

Lägre 

energiprise

r 

397 000 389 000 392 000 400 000 422 000 

Högre 

elektrifieri

ng 

405 000 396 000 400 000 409 000 468 000 
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Varmare 

klimat 

414 000 405 000 409 000 419 000 445 000 

 

 

 

Tabell 17: Den sammanlagda kostnaden för bergvärmepumpen 

Bergvärmepump  
Referensh

uset 

Småbarnsfami

ljen 

Medelåldersp

aret 

Sambopa

ret 

Tonårsfamil

jen 

Referens 

EU 391 000 389 000 390 000 392 000 397 000 

Lägre 

BNP 391 000 389 000 390 000 392 000 398 000 

Lägre 

energipris

er 382 000 381 000 382 0000 383 000 388 000 

Högre 

elektrifier

ing 386 000 384 000 385 000 387 000 392 000 

Varmare 

klimat 391 000 389 000 390 000 392 000 397 000 

 

 

Tabell 18: Den sammanlagd kostnaden för frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 

Frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 
 

Referensh

uset 

Småbarnsfa

miljen 

Medelålders

paret 

Sambop

aret 

Tonårsfam

iljen 

Referens 

EU 

492 000 485 000 491 000 504 000 538 000 

Lägre 

BNP 

493 000 485 000 491 000 504 000 538 000 

Lägre 

energipri

ser 

484 000 476 000 482 000 495 000 529 000 

Högre 

elektrifie

ring 

488 000 480 000 486 000 499 000 533 000 



Hållbar uppvärmning   -  Vilket är det 

mest hållbara alternativet för 

uppvärmning av en nybyggd villa i 

Östersunds tätort?   Maria Turunen   

4 Resultat 

2019-06-26 

 

 

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

39 

 

Varmare 

klimat 

492 000 484 000 491 000 504 000 538 000 

 

 

 

Tabell 19: Den sammanlagda kostnaden för pelletspannan 

Pelletspanna  
Referensh

uset 

Småbarnsfam

iljen 

Medelålders

paret 

Sambopa

ret 

Tonårsfami

ljen 

Referens 

EU 

551 000 537 000 545 000 558 000 590 000 

Lägre BNP 551 000 537 000 545 000 558 000 591 000 

Lägre 

energiprise

r 

550 000 536 000 543 000 556 000 586 000 

Högre 

elektrifierin

g 

550 000 536 000 544 000 557 000 588 000 

Varmare 

klimat 

551 000 537 000 545 000 558 000 590 000 
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5 Diskussion 
Syftet med rapporten var att försöka finna det mest hållbara alternativet 

för uppvärmning av de fem alternativ som rapporten har tittat närmare 

på. Resultatet visar att oavsett hur mycket energi som förbrukas i 

hushållet så är bergvärmepumpen det alternativ som har lägst 

miljöbelastning och det är tack vare att den har full energitäckning och 

inte behöver någon tillsatsenergi. Billigaste alternativet sett 

driftskostnaden så är det bergvärmepumpen som har den lägsta 

driftskostnaden. Den lägsta totala kostnaden har frånluftsvärmepumpen. 

 

Det alternativ som har högst miljöbelastning, den högsta driftkostnaden 

och den högsta totala kostnaden är pelletspannan men innebär det då att 

pelletspannan är ett dåligt alternativ? Eldning av pellets är resurseffektivt 

då pellets är en förädlad restprodukt, från bland annat sågverk och 

pappers- och massabruk, som skulle ha blivit outnyttjat. Eftersom pellets 

är biomassa anses dess utsläpp vara klimatneutralt och den belastning 

som är utgörs av avverkning, förädling och transporter så i takt med att 

förnybara fordonsbränslen utvecklas och vid ökad användning av 

biobränsle vid transport och skogsavverkning kommer pellets att kunna 

generera en lägre miljöbelastning. 

 

Det andra restproduktanvändande alternativet är fjärrvärmen, den har 

väldigt låg klimatbelastning och sjunker från ca 30 g till strax under 8 g 

CO2eq/kWhvärme under det närmsta decenniet. Dess dominanta bränsle i 

kraftvärmeverket är sekundära biobränslen vilket innebär att det är en 

effektiv resurshantering då dessa annars skulle vara en restprodukt med 

låg nytta och i sämsta fall skulle destrueras utan den positiva följdeffekt 

som kraftvärmen har det vill säga värme och el till hushållen med låg 

miljöbelastning. 

Värmepumparna är hållbara när det gäller effektiv resursanvändning, 

elen som går in i systemet kan i bästa fall fyrdubblas eller vid lägre 

effektivitet åtminstone fördubblas. Elen som behövs för driften är i 

relation till direktverkande el väldigt låg dock gör valet av värmekälla att 

stor variation finns för driftsel. För referenshuset och scenariot Referens 

EU så skiljer det mellan bergvärmepumpen och luft-vattenvärmepumpen 

3 865 kWh/år för driften och skillnaden i CO2eq är 69,5 kg/år eller för hela 
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drifttiden 2,15 ton CO2eq. Antag att 100 småhus byggs i Östersund med 

omnejd så innebär det en lokal miljöbesparing på 695 kg/år, eller 21,5 ton 

under 31 år, om valet skulle landa på en bergvärmepump istället för en 

luft-vattenvärmepump.  

Om jämförelsen görs mellan frånluftsvärmepumpen, som är den 

vanligaste installationen, och bergvärmepumpen så skulle skillnaden 

vara lägre än i förra jämförelsen. Differensen mellan de två alternativen 

är 23,3 kg CO2eq/per år eller 721 kg CO2eq för hela driftperioden och 

skillnad för mängden el för drift är 1 294 kWh/år och småhus. Vid 

jämförelsen med 100 nybyggnationer så skulle det innebära 233 kg 

CO2eq/år som sparades in eller 7,2 ton CO2eq. 

Elleverantörer i Sverige erbjuder ursprungsmärkt el och då omfattar det 

förnyelsebar el vilket innebära att då är miljöbelastningen betydligt lägre 

om ett sådant val görs. Ursprungsmärkt el brukar kosta mer än icke-

ursprungsmärkt el och kostnaden kan ju vara en morot för den som vill 

spara in på energiförbrukningen då det märks i plånboken om det har 

varit ovanligt hög energiförbrukning oavsett hushållsel, varmvatten eller 

uppvärmning. Dock kan det misstänkas att vid en högre förbrukning så 

kommer det att vara dyrare att välja ursprungsmärkt el vilket gör att det 

kan tänkas vara standardmixen som används. 

Familjernas energianvändning är ju inte statisk under de 31 åren som 

beräkningarna för miljöbelastning och kostnad sträcker sig då 

småbarnsfamiljen kommer att under en period att vara en familj med två 

tonåringar som anses använda mer energi genom att ta längre duschar 

och vid fler tillfällen. Tonårsfamiljen i sin tur kommer kanske efter det 

första decenniet att vara ett samboboende och tonårsbarnet har blivit 

vuxen och flyttat hemifrån.  

Ju mindre energi som hushållet använder desto lägre miljöbelastning och 

likaväl som en sparad krona på banken är mer värd än en spenderad 

krona så gäller detsamma för energi, den bästa kWh är ju den som inte 

används. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen är att inget av de uppvärmningsalternativ som rapporten har   

tittat närmre på är ett dåligt alternativ men utifrån perspektivet att 

ekologi, ekonomi och social hållbarhet ska harmonisera kan det 

konstateras att bergvärmepumpen har de bästa förutsättningarna att ge 

uppvärmning och varmvattenberedning till en låg miljöbelastning och till 

en låg kostnad. Oavsett om hushållet är sparsam eller slösaktig med 

energin så är det bättre med en bergvärmepump och speciellt som 

storförbrukare så lönar det sig att investera i en bergvärmepump. 
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 Bilaga A: Elmixer, sammansättning och miljöbelastning 

   

Elmix 2020 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 68 68 68 68 68 

Kärnkraft [TWh] 54 54 54 54 54 

Biobränsle [TWh] 13 13 13,2 13 13 

Naturgas [TWh] 0,2 0,8 0,9 1,8 0,9 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Olja [TWh] 0,4 0,3 0,8 0,9 0,4 

Avfall [TWh] 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Torv [TWh] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Vindkraft [TWh] 19 19 19 19 19 

Solkraft [TWh] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Elproduktion 158,6 159,1 159,9 160,7 159,3 

Total mängd CO2eq [kton] 2 950,5 3 177,8 3 515,3 3 994,4 3 282,3 

g CO2eq/kWh 18,6 20,0 22,0 24,9 20,6 
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Elmix 2025 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 68 68 68 68 68 

Kärnkraft [TWh] 47 47 47 47 47 

Biobränsle [TWh] 15,3 14,6 14,3 13,8 15,1 

Naturgas [TWh] 0,2 0,6 1,2 3,7 0,4 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 

Olja [TWh] 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 

Avfall [TWh] 2,3 2,5 2,3 2 2,3 

Torv [TWh] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Vindkraft [TWh] 26 26 23 23 26 

Solkraft [TWh] 1,6 1,6 0,4 0,4 1,5 

Elproduktion 161,9 161,8 158,1 159,2 161,8 

Total mängd CO2eq [kton] 2 954,4 3 172,3 3 561,2 4 250,3 3 041,8 

g CO2eq/kWh 18,2 19,6 22,5 26,7 18,8 
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Elmix 2030 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 69 69 69 69 69 

Kärnkraft [TWh] 47 47 47 47 47 

Biobränsle [TWh] 15,4 14,5 13,8 12,8 15,1 

Naturgas [TWh] 0,2 0,2 0,3 3,9 0,2 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 

Olja [TWh] 0 0 0,3 0,3 0 

Avfall [TWh] 2,7 2,9 2,7 2,5 2,7 

Torv [TWh] 0 0 0,3 0,3 0 

Vindkraft [TWh] 35 35 34 35 35 

Solkraft [TWh] 2,7 3,7 0,5 0,9 2,2 

Elproduktion 173,1 173,4 169 172,4 172,3 

Total mängd CO2eq [kton] 2 882,0 2 933,7 3 247,9 4 607,5 2 861,1 

g CO2eq/kWh 16,6 16,9 19,2  26,7 16,6 
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Elmix 2035 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 69 69 69 69 69 

Kärnkraft [TWh] 47 47 47 47 47 

Biobränsle [TWh] 16,8 15,8 13,3 13,1 16,3 

Naturgas [TWh] 0,2 0,2 6 6,6 0,2 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 

Olja [TWh] 0 0 0 0,5 0 

Avfall [TWh] 2,8 2,9 2,7 2,5 2,8 

Torv [TWh] 0 0 0 0 0 

Vindkraft [TWh] 40 40 30 38 38 

Solkraft [TWh] 2,7 3,7 0,5 0,9 2,2 

Elproduktion 179,6 179,7 169,6 178,3 176,6 

Total mängd CO2eq [kton] 3 001,4 3 028,6 5 456,3 5 788,8 2 949,9 

g CO2eq/kWh 16,7 16,9 32,2 32,5 16,7 
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Elmix 2040 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 69 69 69 69 69 

Kärnkraft [TWh] 25 25 25 25 25 

Biobränsle [TWh] 17,7 17,1 13,3 13,3 17,6 

Naturgas [TWh] 0,2 0,2 6,8 6,7 0,2 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1,1 1 1,1 0 1,1 

Olja [TWh] 0 0 0 1,2 0 

Avfall [TWh] 2,8 3 2,8 2,6 2,8 

Torv [TWh] 0 0 0 0 0 

Vindkraft [TWh] 54 47 39 40 52 

Solkraft [TWh] 7,9 9 5,1 5,1 7,9 

Elproduktion 177,7 171,3 162,1 162,9 175,6 

Total mängd CO2eq [kton] 3 272,7 3 167,2 6 026,5 6 023,6 3 244,4 

g CO2eq/kWh 18,4 18,5 37,2 37,0 18,5 
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Elmix 2045 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 69 69 69 69 69 

Kärnkraft [TWh] 18 18 18 18 18 

Biobränsle [TWh] 18,4 18,4 15 16,2 18,4 

Naturgas [TWh] 0,2 0,2 6,8 4,4 0,2 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1 1 1 0 1 

Olja [TWh] 0 0 0 0,7 0 

Avfall [TWh] 2,7 2,7 2,8 2,5 2,7 

Torv [TWh] 0 0 0 0 0 

Vindkraft [TWh] 60 54 40 42 60 

Solkraft [TWh] 8,8 9,9 8,4 8,8 8,8 

Elproduktion 178,1 173,2 161 161,6 178,1 

Total mängd CO2eq [kton] 3 269,4 3 222,2 6 070,6 4 571,9 3 269,4 

g CO2eq/kWh 18,4 18,6 37,7 28,3 18,4 
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Elmix 2050 Referens EU Lägre BNP Lägre energipriser Högre elektrifiering Varmare klimat 

Vattenkraft [TWh] 69 69 69 69 69 

Kärnkraft [TWh] 0 0 0 0 0 

Biobränsle [TWh] 18,4 18,3 16,4 16,8 18,3 

Naturgas [TWh] 0,2 0,2 4,6 4,1 0,2 

Kol, inkl. koks- o masugn [TWh] 1 1 1 0 1 

Olja [TWh] 0 0 0 0,7 0 

Avfall [TWh] 2,7 2,7 2,7 2,4 2,7 

Torv [TWh] 0 0 0 0 0 

Vindkraft [TWh] 60 52 44 60 60 

Solkraft [TWh] 8,8 9,9 8,8 8,8 8,8 

Elproduktion 160,1 153,1 146,5 161,8 160 

Total mängd CO2eq [kton] 3 206,4 3 130,9 5 038,0 4 592,3 3 204,1 

g CO2eq/kWh 20,0 20,5 34,4 28,4 20,0 
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Bilaga B: Fjärrvärme, sammansättning och miljöbelastning 

 

Fjärrvärmemix Jämtkraft 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2050 

Sekundära biobränslen [GWh] 303,3 311,8 314,7 317,5 320,3 323,2 326,0 328,9 

Pellets, briketter och pulver [GWh] 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Bioolja, tallbeckolja [GWh] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 4,5 4,5 

Torv [GWh] 25,6 17,1 14,2 11,4 8,5 5,7 2,8 0,0 

Eldningsolja [GWh] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

El [GWh] 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Industriell spillvärme [GWh] 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Rökgaskondensering [GWh] 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 

RT-flis [GWh] 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 

Fjärrvärmeproduktion [GWh] 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 

Levererad fjärrvärme [GWh] 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

Total mängd CO2eq [kton] 16 117 12 532 11 337 10 142 8 947 6 617 5 422 4 227 

g CO2eq/kWhvärme 29,3 22,8 20,6 18,4 16,3 12,0 9,9 7,7 
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Bilaga C: Beskrivning av familjernas energiförbrukning 

 

Familj 1 – Småbarnsfamiljen 

Familj med två småbarn där yngsta barnet fortfarande går i blöja. Familjen är miljömedveten och merparten av 

engångsartiklarna är bytta mot flergångsartiklar vilket gör att de har ökat tvättmängden med två extra tvättar i veckan. 

När de tvättar väljer de eco-programmet för att spara energi och vatten och de tvättar alltid fulla maskiner och hängtorkar 

alltid, sammanlagt tvättar de två 40o tvättar och fyra 60o tvättar i veckan. Tv-tittande börjar med barnprogram innan 

läggdags vid kl 18,00 för barnen och stängs av när familjen går och lägger sig vid kl 22,30, vardag som helg. Övriga vanor 

familjen har är att de handlar närodlat och grönsaker i säsong, cyklar till jobbet under sommarhalvåret och åker kollektivt 

när det inte är cykelväder. Familjen hobbyodlar grönsaker under sommaren men inte för självhushållning och har valt 

bort gräsmattan till förmån för ängsblommor. De försöker hålla nere energiförbrukningen och föräldrarna duschar på 

jobbet men barnen som går på förskola duschar varannan dag på ungefär 10 minuter. De lagar mat motsvarande 30 

minuter oavsett vardag eller helg och bakar gärna på helgerna vilket sammanlagt blir 45 minuter och dammsuger tre 

gånger i veckan. Familjen är gärna aktiv på helgerna och äter oftast medtagen lunch som har blivit över under veckan. 

De har även sänkt inomhustemperaturen med en grad för att minska energibehovet och funderar i framtiden på att skaffa 

elbil. För att kompensera den ökade energiförbrukningen en elbil innebär överväger de att installera solpaneler och 

ansluta sig till det lokala elbolagets ”Dela vattnet” där allt överskott de säljer under sommarhalvåret genererar samma 

mängd vattenkraft under vinterhalvåret. 

Familjens maxeffektbehov 

Maxbehovet består av byggnadens effektbehov vid DVUT och medeleffekten för varmvattenbehovet.  
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𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄 ∗  
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
= 13490 ∗

17 − (−24,6)

4100 ∗ 24
= 5,7 𝑘𝑊 

Q=Uppvärmningsbehovet 13 490 kWh 

ti= innetemperatur 17oC 

tu=lägsta utetemperatur DVUT -24,6oC 

G=antalet gradtimmar på orten, ca 4100  

Pvärme: 5,7 kW 

𝑃𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

8760 [ℎ]
=

2597

8760
= 0,3 

Pvarmvatten: 0,3 kW 

Ptot= Pvärme + Pvarmvatten=5,7 + 0,3=6,0 kW 

 

 

 

 



Hållbar uppvärmning   -  Vilket är det mest 

hållbara alternativet för uppvärmning av en 

nybyggd villa i Östersunds tätort?    

Maria Turunen   

Källförteckning 

2019-06-26 

 

10 
 

Familj 2 – Medelåldersparet 

Barnen har flyttat hemifrån och de båda jobbar fortfarande och de har varsin bil som de jobbpendlar med. Vid jul åker de 

på långresa till Thailand efter att de förälskade sig i landet när de reste dit för att fira silverbröllop. De duschar dagligen 

och då ca 20 minuter vardera och tvättar fulla maskiner under helgen, en 40o och två 60o och de väljer standardprogrammet 

då det går lite fortare och tumlar två tvättar i veckan samt dammsuger en gång i veckan. De odlar sina grönsaker och har 

ett växthus som de gillar att pyssla i och gräsmattan klipper de med en elgräsklippare. På vardagarna lager de mat 

motsvarande 45 minuter, på fredagarna beställer de hem mat och på helgerna gör de gärna långkok. De tittar inte så 

mycket på tv men vill gärna se nyheterna och så följer de några serier och deras tv-tittande är 1,5 h om dagen över hela 

året. 

Maxbehovet består av byggnadens effektbehov vid DVUT och medeleffekten för varmvattenbehovet.  

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄 ∗ 
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
= 14200 ∗

17 − (−24,6)

4100 ∗ 24
= 6 𝑘𝑊 

Q=Uppvärmningsbehovet 14 200 kWh 

ti= innetemperatur 17oC 

tu=lägsta utetemperatur DVUT -24,6oC 

G=antalet gradtimmar på orten, ca 4100  
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Pvärme: 6,0 kW 

𝑃𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

8760 [ℎ]
=

2234

8760
= 0,25 

Pvarmvatten: 0,3 kW 

Ptot= Pvärme + Pvarmvatten=6 +0,25 = 6,25 kW 
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Familj 3 – Samboparet 

Paret har precis byggt sitt drömhem och tillbringar gärna merparten av sin tid i hemmet pysslandes med matlagning, 

bakning och tv-tittande. På vardagarna tar matlagningen 45 minuter och på helgerna läggs 90 minuter på lunch och 

middag under dagen och helgens brödbak tar 90 minuter och under veckan bakas det i regel två gånger med 30 minuter 

som ugnen är igång vid respektive tillfälle, totalt lägger de ned 555 minuter i veckan på matlagning och bakning. 

Innan de byggde huset drömde de om att få ligga i badkaret på fredagskvällen och valde ett badkar för två med jacuzzi 

som de använder varannan fredag. I övrigt duschar de dagligen och tar då snabbduschar för att vakna till liv innan de 

åker till jobbet och de samåker i den gemensamma bilen som är en miljöbil. På kvällarna efter att de ätit middag strax 

efter kl 18 brukar de starta tv:n för att ha lite bakgrundsljud och den stängs av vid midnatt. Trädgården gillar de att sitta 

i och grillar gärna när vädret tillåter och till skillnad från grannarna som köpte en robotgräsklippare köpte de en 

cylindergräsklippare för att få lite vardagsmotion. De tvättar som de flesta andra, två 40o och två 60o i veckan, och väljer 

eco-programmet men halva maskiner samt de torktumlar all tvätt. De dammsuger gärna inte utan sopar vid behov men 

en gång i månaden dammsuger de. 

Maxbehovet består av byggnadens effektbehov vid DVUT och medeleffekten för varmvattenbehovet.  

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄 ∗ 
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
= 14200 ∗

17 − (−24,6)

4100 ∗ 24
= 6 𝑘𝑊 

Q=Uppvärmningsbehovet 14 200 kWh 

ti= innetemperatur 17oC 

tu=lägsta utetemperatur DVUT -24,6oC 
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G=antalet gradtimmar på orten, ca 4100  

Pvärme: 6,0 kW 

𝑃𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

8760 [ℎ]
=

2946

8760
= 0,33 

Pvarmvatten: 0,33 kW 

Ptot= Pvärme + Pvarmvatten=6,0 + 0,33=6,33 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hållbar uppvärmning   -  Vilket är det mest 

hållbara alternativet för uppvärmning av en 

nybyggd villa i Östersunds tätort?    

Maria Turunen   

Källförteckning 

2019-06-26 

 

14 
 

Familj 4 – Tonårsfamiljen 

I familjen så är jaktintresset stort och alla familjemedlemmar har jaktlicens så varje höst fyller de sin extra frysbox med 

vilt som de har skjutit. Familjen är även duktiga svamp- och bärplockare och fyller både frys och skafferi med naturens 

läckerheter. Föräldrarna tränar och rör på sig mycket då hushållet inkluderar två jakthundar som behöver motion. 

Tonåringen i familjen är aktiv och simmar tre gånger i veckan och duschar därmed på träningslokalen, de resterande fyra 

dagarna duschar hen ungefär 20 minuter och sitter gärna uppe och tittar på tv eller sitter vid datorn och sköter skolarbete. 

Föräldrarna duschar dagligen och det är medellånga duschar. Då föräldrarna gärna vill se på naturprogram så har 

hushållet två tv-apparater där tonåringens tv-tittande motsvara tre timmar dagligen och föräldrarnas tv-tittande är två 

timmar. De tvättar fyra 40o tvättar och två 60o tvättar i veckan och använder standardprogrammet och torktumlar all tvätt. 

Eftersom de har hundar dammsuger de varje dag. Matlagningen i hushållet är 45 minuter dagligen och det bakas sällan. 

Inomhustemperaturen har de satt ned med två grader. 

Maxbehovet består av byggnadens effektbehov vid DVUT och medeleffekten för varmvattenbehovet.  

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄 ∗  
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
= 12780 ∗

17 − (−24,6)

4100 ∗ 24
= 5,4 𝑘𝑊 

Q=Uppvärmningsbehovet 12 780 kWh 

ti= innetemperatur 17oC 

tu=lägsta utetemperatur DVUT -24,6oC 

G=antalet gradtimmar på orten, ca 4100  
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Pvärme: 5,4 kW 

𝑃𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

8760 [ℎ]
=

6238

8760
= 0,71 

Pvarmvatten: 0,71 kW 

Ptot= Pvärme + Pvarmvatten=5,4 + 0,71=6,1 kW 
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Varmvattenbehov Tidsåtgång Varmvattenmängd/tillfälle Antal duschar/år 

Småbarnsfamiljen 

Antal duschar/år 

Medelåldersparet 

Antal 

duschar/år 

Samboparet 

Antal 

duschar/år 

Tonårsfamiljen 

Snabbduschar 10 minuter 50 l 365 

 

730 

 

Medeldusch 20 minuter 100 l 208 336 

 

938 

Långdusch 45 minuter 225 l 

    

Bad 

 

300 l 

  

26 

 

Total förbrukad 

mängd varmvatten 

liter/år 

  

39 050 33 600 44 300 93 800 

Varmvattenbehov 

[kWh] 

  2 597 2 234 2 946 6 238 

Uppvärmning av varmvatten ges av ekvationen 𝑄 =
𝑚∗𝑐𝑝∗∆𝑇

3600
 𝑘𝑊ℎ  där temperaturdifferensen antas vara 65˚C då 

inkommande vatten har temperaturen 8˚C och varmvattnet har temperaturen 65˚C, vattnets specifika värmekapacitet 

cp=4,2 kJ/kg˚C och m är vattnets vikt i kg och 1 liter vatten antas väga 1 kg. 
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Hushållsel Kolumn1 Kolumn2 Småbarnsfamiljen Medelåldersparet Samboparet Tonårsfamiljen 

Tvätt och tork Energiförbrukning 

program 

Enhet Antal tvättar/år Antal tvättar/år Antal tvättar/år Antal tvättar/år 

40-grader tvätt eco halv 

maskin 

0,5 kWh 

  

104 

 

60-grader tvätt eco halv 

maskin 

0,56 kWh 

  

104 

 

60-grader tvätt eco 0,8 kWh 208 

   

40-grader tvätt 1,2 kWh 104 52 

 

208 

60-grader tvätt 1,4 kWh 

 

104 

 

104 

Torktumlare 4,4 kWh 

 

104 208 312 

Övrigt Effekt [W] Tidsenhet Tidsåtgång/år Tidsåtgång/år   Tidsåtgång/ år  Tidsåtgång/år   

Dammsugning à 20 min 1 200 timmar 52 17 240 122 

Frysbox 150 timmar - - - 8 760 

Elgräsklippare à 30 min 1 200 timmar - 60 - - 

Matlagning 1 500 timmar 221 432 481 274 

Tv 60 timmar 1 643 548 2 190 1 825 

Diskmaskin à 90 min 1 500 timmar 548 399 548 548 

Kyl 150 timmar 8 760 8 760 8 760 8 760 

Frys 150 timmar 8 760 8 760 8 760 8 760 

Jacuzzi 2 000 timmar - - 26 - 
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Bilaga D: Dimensionering av luft-vattenvärmepump 

 

Energibalans för referenshuset: 

Referenshuset 

Varmvatten 2 584 

Uppvärmning 14 200 

Hushållsel 3 876 

Totalt energibehov 20 660 

 

Ekvation (1) i avsnitt 2.3 beskriver hur den maximala installerade effekten beräknas 

4,5 + 1,7(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1)                                                                    (1) 

 

Fgeo =1,4 för Östersund 

4,5 + 1,7(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1) = 4,5 + 1,7(1,4 − 1) = 5,18𝑘𝑊 

Max installerad effekt: 5,2 kW 
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Maxbehovet består av byggnadens effektbehov vid DVUT och medeleffekten för varmvattenbehovet.  

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄 ∗ 
𝑡𝑖 − 𝑡𝑢

𝐺 ∗ 24
= 14200 ∗

17 − (−24,6)

4100 ∗ 24
= 6 𝑘𝑊 

Q=Uppvärmningsbehovet 14 200 kWh 

ti= innetemperatur 17oC 

tu=lägsta utetemperatur DVUT -24,6oC 

G=antalet gradtimmar på orten, ca 4100  

Pvärme: 6,2 kW 

𝑃𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ]

8760 [ℎ]
 

Pvarmvatten: 0,3 kW 

Ptot= Pvärme + Pvarmvatten=6 +0,3=6,3 kW 

Husets maxeffektbehov: 6,5 kW 

 

Då installerad maxeffekt är 5,2 kW så blir effekttäckningen för referenshuset 
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𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
5,2

6,3
𝑘𝑊 = 83% 

 

Vid effekttäckning av 83% blir energitäckningen 80% vilket gör att 16 784 ∗ 0,80 = 13 427 𝑘𝑊ℎ täcks av värmepumpen 

och det resterande behovet av 3 253 kWh täcks av en elpatron. 

Luft-vattenvärmepumpen har en COP på 3,4 och med ekvation (4) i avsnitt 2.4. 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)

𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)
 (4) 

𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =
𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝐶𝑂𝑃
=

13 427 𝑘𝑊ℎ

3,4
= 3 949 𝑘𝑊ℎ 
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Bilaga E: Beräkning av kalkylränta 

Kalkylräntan är 5%, avbetalningstiden är 8 år och lånet är ett annuitetslån och annuiteten beräknas enligt ekvation (7) 

avsnitt 2.8.2. 

𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛 (7) 

A=månadskostnaden 

S0=lånebeloppet 

p=räntesatsen 

n=antal betalningar under låneperioden 

 

Ekvation (7) ger månadskostnaden och behöver därför multipliceras med antalet betaltillfällen n och sedan subtraheras 

lånebeloppet S0 för att få fram räntan för hela låneperioden. 

𝑅 = (𝐴 ∗ 𝑛) − 𝑆0 
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Frånluftsvärmepump 

Frånluftsvärmepump: Nibe F750, 104 375 kr 

Installationskostnad: 18 000 kr 

Antal enheter/30 år: 2 st 

Totalt lånebelopp: 2*104 375 + 2*18 000= 244 750 kr 

𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛 (7) 

A=månadskostnaden 

S0=lånebeloppet 258 750 kr 

p=räntesatsen 5%, divideras med antalet betalningstillfällen per år 

n=antal betalningar under låneperioden, 8 år ger 96 inbetalningstillfällen 

𝐴 = 244 750 ∗

0,05
12

1 − (1 +
0,05
12 )

−96 = 3 098,52 𝑘𝑟 

𝑅 = (𝐴 ∗ 𝑛) − 𝑆0 = (3 098,52 ∗ 96) − 244 750 = 52 708 𝑘𝑟 

Räntebelopp: 52 708kr 
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Frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 

Frånluftsvärmepump: Nibe F370, 57 225 kr 

Fjärrvärmecentral: 32 000 kr 

Installationskostnad: 20 000 kr fjärrvärme, 18 000 kr frånluftsvärmepump 

Antal enheter/30 år: 2 frånluftsvärmepumpar 

Totalt lånebelopp: 32 000 + 20 000 + 2*57 225 + 2*18 000= 202 450 kr 

𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛 (7) 

A=månadskostnaden 

S0=lånebeloppet 

p=räntesatsen 5%, divideras med antalet betalningstillfällen per år 

n=antal betalningar under låneperioden, 8 år ger 96 inbetalningstillfällen 

𝐴 = 202 450 ∗

0,05
12

1 − (1 +
0,05
12 )

−96 = 2 563 𝑘𝑟 

𝑅 = (𝐴 ∗ 𝑛) − 𝑆0 = (2 563 ∗ 96) − 202 450 = 43 598 𝑘𝑟 
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Räntebelopp: 43 598 kr 

 

Bergvärmepumpm 

Bergvärmepump: Nibe F1255-12, 97 850 kr 

Installationskostnad: 35 000 kr 

Borrningskostnad: 57 625 kr  

Antal enheter/30 år: 2 bergvärmepumpar 

Totalt lånebelopp: 2* 97 850 + 2*35 000 + 57 625=  323 325 kr 

𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛 (7) 

A=månadskostnaden 

S0=lånebeloppet 

p=räntesatsen 5%, divideras med antalet betalningstillfällen per år 

n=antal betalningar under låneperioden, 8 år ger 96 inbetalningstillfällen 
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𝐴 = 323 325 ∗

0,05
12

1 − (1 +
0,05
12 )

−96 = 4 093,27 𝑘𝑟 

𝑅 = (𝐴 ∗ 𝑛) − 𝑆0 = (4 093,27 ∗ 96) − 323 325 = 69 629 𝑘𝑟 

Räntebelopp:69 629 kr 

 

Luft-vattenvärmepump 

Luft-vattenvärmepump: Nibe F2120-8, 69 475 kr 

Varmvattenberedare: Nibe VVM320, 42 475 kr 

Styrmodul: Nibe SMO 20, 7 525 kr 

Installationskostnad: 25 000 

Antal enheter/30 år: 2 luft-vattenpumpar, 2 varmvattenberedare 

Totalt lånebelopp: 2*25 000 + 2*69 475 +7 525 + 2*42 475= 281 425 kr 

𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛 (7) 
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A=månadskostnaden 

S0=lånebeloppet 

p=räntesatsen 5%, divideras med antalet betalningstillfällen per år 

n=antal betalningar under låneperioden, 8 år ger 96 inbetalningstillfällen 

𝐴 = 281 425 ∗

0,05
12

1 − (1 +
0,05
12 )

−96 = 3 562,82𝑘𝑟 

𝑅 = (𝐴 ∗ 𝑛) − 𝑆0 = (3 562,82 ∗ 96) − 281 425 = 60 606 𝑘𝑟 

Räntebelopp: 60 606 kr 

 

Pelletspanna 

Pelletspanna: Baxi Pellets TPK VV HS20, 59 656 kr 

Installationskostnad: 120 000 kr inkl. pelletsförråd enligt information i 2.5.6 

Antal enheter/30 år: 1 pelletspanna 

Totalt lånebelopp:179 656 kr 
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𝐴 = 𝑆0 ∗
𝑝

1−(1+𝑝)−𝑛 (7) 

A=månadskostnaden 

S0=lånebeloppet, 179 656 kr 

p=räntesatsen 5%, divideras med antalet betalningstillfällen per år 

n=antal betalningar under låneperioden, 8 år ger 96 inbetalningstillfällen 

𝐴 = 179 656 ∗

0,05
12

1 − (1 +
0,05
12 )

−96 = 2264,43 𝑘𝑟 

𝑅 = (𝐴 ∗ 𝑛) − 𝑆0 = ( 2264,43 ∗ 96) − 179656 = 38 689 𝑘𝑟 

 

Räntebelopp:38 689 kr 
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Bilaga F: Offert pelletspanna    
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Bilaga G: Energibalans frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets 
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 Bilaga H: Energibalans frånluftsvärmepump 
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Bilaga I: Energibalans bergvärmepump 

 


