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Sammanfattning 
Den nuvarande EU-strategin för hållbar utveckling har som övergripande syfte att fastställa och 

utveckla åtgärder så att livskvaliteten ständigt kan förbättras, både för nuvarande och kommande 

generationer. En del i strategin är klimatmål som i första skedet sträcker sig till år 2020, dess 

medlemsstater ska då bland annat ha reducerat både sin energianvändning och sina utsläpp av 

växthusgaser med 20 %. I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 % av landets 

energianvändning, de har själva satt målet till 25 % besparing. Nya strategier och höjd 

energieffektivitet ska leda till att målet nås. 

Ett viktigt utvecklingsområde är uppvärmning av byggnader som står för 60 % av sektorns 

energianvändning. En stor del av bostadsbeståndet anses ha en energisparpotential på 20-50 %. 

Vid sidan av förbättringsåtgärder på bostäders klimatskal är val av värmesystem av stor vikt. 

Bland flerbostadshus står fjärrvärme för över 90 % av levererad värmeenergi. Genom att 

komplettera fjärrvärme med frånluftsvärmepump kan byggnadens energieffektivitet höjas och 

fastighetsägare kan göra en ekonomisk vinst i minskad mängd köpt energi. 

Fjärrvärmeleverantörer har svarat mot denna utveckling genom att förändra sina abonnemang så 

att värmesystemet blir överdimensionerat en stor del av året, därigenom blir värmepumpen 

överflödig.  

I denna fallstudie undersöks ett flerbostadshus i orten Grums, där frånluftsvärmepump redan 

installerats innan fjärrvärmeabonnemanget förändrades. Det nya abonnemanget innebär att 

fastighetsägare måste välja vilken maximal baseffekt de kan få levererad under året. En utredning 

är nödvändig för att säkerställa vilket val som ger en stabil och låg kostnad vid olika 

temperaturvariationer. 

Ur fastighetsägares perspektiv är problemet av ekonomisk karaktär, men denna studie undersöker 

även kombinationen fjärrvärme med värmepump med hänsyn till energianvändning och 

hållbarhetsmässig aspekt. Drivs värmesystemet på bästa sätt idag eller går det att hitta alternativa 

driftsätt som fungerar bättre? Målsättningen är primärt att reducera bränsleanvändning med 25 

%, sekundärt minska koldioxidalstring och samtidigt sänka livscykelkostnaden för värmepumpen 

samt att i tredje hand reducera mängd köpt energi. Målen ska nås vid årsmedeltemperatur 5-7 ºC. 

För närvarande används frånluftsvärmepump som basvärme till radiatorkrets och varmvatten 

medan fjärrvärme täcker underskott av husets värmebehov. Nuvarande driftsätt jämförs med två 

alternativ. Alternativ 1 innebär byte till värmepump med mer effekt samt att fjärrvärme värmer 

tappvarmvatten, i övrigt körs värmesystem på samma sätt som förut. I Alternativ 2 ändras 

driftsätt så att fjärrvärmes baseffekt utnyttjas maximalt och värmepump körs då vald baseffekt 

inte täcker värmebehov. Frånsett att värmepump byts i ena fallet är inga ominstallationer 

nödvändiga. 

I studien används Microsoft Excel och varaktighetsdiagram för att utföra beräkningar.  

Resultaten visar att ingen av alternativen når fullständig måluppfyllelse, dock når alternativ 1 

högre måluppfyllelse i och med att det primära målet (resursbesparing) i vart fall nås delvis.  

Studien visar att flerbostadshus, liknande referensobjektet, kan anpassa både drift av befintligt 

värmesystem och val av baseffekt (fjärrvärme) för att nå ekonomisk vinst. Ökad användning av 

fjärrvärme minskar indirekt koldioxidalstring men ökar resursanvändning. Byte av 

frånluftsvärmepump reducerar köpt energi vilket leder till minskad resursanvändning och bättre 

ekonomi, dock ökar elanvändning vilket ger marginellt tillskott av koldioxidalstring. 
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Abstract 
The overall aim of the current EU strategy Sustainable Development is to identify and develop 

measures to ensure that quality of life can be constantly improved, both for present and future 

generations. A part of the strategy is the climate targets which in the first phase extend to 2020. 

Its Member States shall then have reduced both their energy use and greenhouse gas emissions by 

20 %. In Sweden the residential and service sector stands for 40 % of the country's energy use, 

they have themselves set the target to 25 % savings. New policies and improved energy efficiency 

will lead to completion.  

An important area of development is the heating of buildings, which accounts for 60 % of the 

sector's energy use. A large part of the housing stock is considered to have an energy savings 

potential of 20-50 %. Next to the improvement of the building envelope, the selection of heating 

system is of great importance.  

More than 90 % of delivered heat energy to the apartment blocks in Sweden comes from district 

heating. By supplementing district heating with exhaust air heat pumps, the building's energy 

efficiency can be increased and building owners can make a financial gain in the reduced amount 

of purchased energy. District heating distributers have responded to this development by 

changing their subscriptions, making the heating system oversized much of the year, thereby the 

heat pump becomes more or less redundant.  

In this case study, the heating system of an apartment building in the town of Grums (Sweden) is 

of interest. The exhaust air heat pump was already installed before the district heating 

subscription was changed. The new district heating subscription implicates that property owners 

have to choose which maximum base effect they can get delivered all year round. An 

investigation is necessary to ensure that the selected option provides a stable and low cost at 

different temperature.  

From the property owner's perspective, the problem is of economic nature. This study however, 

concentrates on the combination of district heating with heat pumps seen from the energy use 

and sustainability aspect. Is the heating system working in the best way today, or it is possible to 

find alternative modes that work better? The target with this study is to find an operational mode 

that primarily will reduce fuel use by 25%, secondary will lower carbon dioxide generation and 

cut life-cycle cost of the heat pump and thirdly will reduce the amount of purchased energy. 

These targets must be achieved within the annual outside temperature of 5-7 ºC.  

Currently the exhaust air heat pump is used as basic heat, warming up radiators and domestic hot 

water while district heating covers the deficit of the house's heating demand. Current operating 

mode is compared with two alternatives. Option 1 involves a change of the heat pump, to one 

with more power, district heating will heat the domestic hot water and will continuously work as 

a backup for the heat pump. In Option 2, the operation mode is altered to optimize use of the 

district heating base effect, the heat pump runs only when the selected base effect does not cover 

the heating demand. Apart from that the heat pump is replaced in the first case, no reinstallation 

is required for these options.  

Study calculations are made by using Microsoft Excel and duration diagrams.  

The results shows that none of the options reach the targets completely, however, Option 1 is 

closer considering that the primary goal (saving resources) is reached in part.  
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The study shows that heating systems in apartment buildings, similar to the reference object, can 

be adjusted as well as the choice of base effect (district heating) in order to successfully reduce 

environmental effects and/or achieve financial gain. Increased use of district heating indirectly 

reduces carbon dioxide generation but increases resource use. Replacement of exhaust air heat 

pump reduces purchased energy which leads to reduced use of resources and better economy, 

however, will increase electricity consumption, which gives a marginal addition contribution of 

carbon dioxide generation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling inom den Europeiska Unionen har beskrivits i ett flertal strategier. Den 
nuvarande EU-strategin för hållbar utveckling antogs vid Europeiska rådets möte i juni 2006.  
Strategins övergripande syfte är att fastställa och utveckla åtgärder så att livskvaliteten ständigt 
kan förbättras, både för nuvarande och kommande generationer. Hållbara samhällen ska inrättas 
som kan förvalta och använda resurserna på ett effektivt sätt samt utnyttja ekonomin som motor 
för utveckling när det gäller ekologiska och sociala frågor, med säkerställd välfärd, miljöskydd och 
social sammanhållning.[1] 

De nuvarande klimatmålen inom EU brukar förkortas 20-20-20 målen och innebär bland annat 

att dess medlemsstater före år 2020 skall minska sin energianvändning med 20 % (jämfört med 

2008) samt minska utsläpp av växthusgaser med 20 % (jämfört med 1990). [2] 

Bostads- och servicesektorn är den bransch som använder mest energi i Sverige, ca 40 % av den 

totala förbrukningen 2010. I Sverige ska alltså den totala energianvändningen minska med 20 %, 

men inom bostadsbranschen har målet satts till 25 % energibesparing. Detta innebär att alla inom 

Bostads- och servicesektorn måste utveckla strategier för att minska sina utsläpp samtidigt som 

energieffektiviteten ökas. En stor del av nuvarande bostadsbestånd har en energisparpotential på 

20-50 %. [3] 

Inom bostads- och servicesektorn är val av energikälla av stor vikt i detta förbättringsarbete då 

uppvärmning av byggnader står för nästan 60 % av sektorns totala energianvändning.  [4] 

Flerbostadshus använde år 2014 25,7 TWh till uppvärmning och varmvatten, varav 23,4 TWh 

kom från fjärrvärme. [5]  

För att minska mängden köpt energi har det blivit vanligt att fastighetsägare installerar 
frånluftsvärmepump som komplement till fjärrvärmen. Jämfört med att bara använda fjärrvärme 
minskar mängden köpt energi, men en del av den minskade fjärrvärmeenergin ersätts av el, som 
oftast är dyrare, har större primärenergianvändning och nästan alltid större klimatpåverkan. Det 
är alltså inte alls säkert att minskad mängd köpt energi betyder minskade kostnader och minskad 
miljöpåverkan. [6]  
 
Ur fjärrvärmeleverantörers synpunkt är komplettering med värmepump icke önskvärt eftersom 

de då får sälja mindre energi samtidigt som värmeöverföring ofta blir mindre effektiv, beroende 

på hur värmepumpen kopplas in i värmesystemet. För att minska fastighetsägarnas benägenhet 

att komplettera värmesystemet med värmepump har många fjärrvärmeleverantörer ändrat sina 

abonnemang så att drift med värmepump blir mindre lönsamt. Införande av baseffekt (med 

högre fasta avgifter) är ett sätt som används för att tvinga kunden att välja ett abonnemang som 

ger ett överdimensionerat värmesystem stor del av året och därigenom göra värmepumpen 

överflödig. Kunden måste välja en baseffekt (med fast avgift per kW effekt och låg 

överföringskostnad) som är densamma över året. Den tid då värmebehov är högre än vald 

baseffekt tillkommer en ny rörlig kostnad, så kallad spetsenergi. Överföringspriset för 

spetsenergi, är nästan 5 gånger så hög som för basenergi. Avsnitt 2.3.4 behandlar mer ingående 

hur fjärrvärmeabonnemanget är utformat.  

 
I denna fallstudie har fjärrvärmeleverantören förändrat sitt abonnemang så att fastighetsägare 

måste välja nivå för vilken baseffekt som levereras till fastigheten. Det finns i grunden två 

tankesätt: 
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1. Val av hög baseffekt som ger höga fasta avgifter med mindre variation i rörliga 

kostnader. 

2.  Val av låg baseffekt som ger lägre fasta kostnader men där rörliga kostnader kan variera 

kraftigt från år till år eftersom energipriset ökar när effektbehovet överskrider vald 

baseffekt (så kallad spetsenergi).  

Ur fastighetsägarens perspektiv är den centrala problemformuleringen hur värmesystemet kan 

anpassas för att åstadkomma låga fasta avgifter samtidigt som de rörliga kostnaderna hålls jämna. 

Fastighetsägare som använder frånluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten samt 

basvärme, med fjärrvärme som spets bör fundera på om de ska fortsätta att köra sina 

värmesystem som tidigare eller byta till något annat driftsätt. I denna undersökning görs en 

jämförelse mellan nuvarande drift och två alternativa driftsätt: 

1. Byte till större varvtalsreglerad värmepump som basvärme, medan fjärrvärme fungerar 

som spetsvärme samt värmer tappvarmvatten. 

2. Fjärrvärme som basvärme och värmare av vatten, med värmepump som 

värmekomplement. 

Alternativen jämförs med hänsyn till köpt energi, belastning på miljön i form av koldioxidalstring 

och resursåtgång (MWh bränsle) samt ekonomi i form av livscykelkostnad med nuvärdesmetod 

och känslighetsanalys. Resultat beräknas för normal årsmedeltemperatur (+5,8 ºC) samt 

årstemperaturavvikelse med ungefär plus minus en grad. 

1.2 Syfte & mål 

Syftet med denna studie är att kartlägga nuvarande värmesystem i ett flerbostadshus samt att 

jämföra nuvarande driftsätt med två alternativa kombinationer av frånluftsvärmepump och 

fjärrvärme sett ur energianvändning och hållbarhetsmässig aspekt vid varierande 

årsmedeltemperatur.   

Målet är i första hand att hitta driftsätt av värmesystemet som reducerar energianvändningen av 

bränsle med 25 % (bostadsbranschens mål). I andra hand ska energiproduktionens 

koldioxidalstring minska samtidigt som ekonomisk kostnad ur ett livscykelperspektiv 

(frånluftsvärmepumpens livslängd) ska bli lägre. I tredje hand ska mängd köpt energi reduceras. 

Målen ska nås för drift av värmesystemet vid årsmedeltemperatur i intervallet +5-7 ºC. 

1.3 Avgränsning 

I denna studie undersöks värmesystemet i ett referensobjekt. Objektet fungerar som underlag vid 

utredning av hur frånluftsvärmepumpar kan kombineras med fjärrvärme. Jämförelsen av olika 

driftsätt medför att beräkningar i huvudsak handlar om vilka skillnader som de olika alternativen 

medför. Hur förändringar påverkar värmesystemet behandlas med fastighetsägarens perspektiv i 

fokus. Med detta menas att studien tittar på vad fastighetsägaren kan göra för att nå förändring 

samt att resultat är inriktade mot att vara till nytta för verksamheten, ett exempel är att 

miljöeffekter är redovisade för att kunna användas i en miljöredovisning eller liknande. 
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2. Teori 

2.1 Värmesystemet 

2.1.1 Frånluftsvärmepump (FVP) 

Frånluftsvärmepump fungerar i grund och botten på samma sätt som alla andra värmepumpar. 

Man använder ett köldmedium som förångas vid lågt tryck och temperatur och kondenseras vid 

högt tryck och hög temperatur.  Processen sker enligt Figur 1:  

1. Det flytande köldmediet värms i detta fall av frånluft och övergår till kall ånga i 

förångaren. Frånluften håller en jämn och hög temperatur, vilket leder till att 

värmepumpens värmefaktor COP (Coefficient Of Performance) är högre och mer stabil 

än en uteluftsvärmepump vars COP sjunker vid låga utetemperaturer.  

2. Den eldrivna kompressorn höjer trycket på ångan och därmed också dess temperatur.  

3. I kondensorn kondenserar ångan till varm vätska och kondenseringsenergin växlas över 

till värmesystemet.  

4. Slutligen passerar den varma vätskan en strypventil som sänker trycket och därmed även 

vätskans temperatur.  

På detta sätt pumpas värme från en låg temperatur till en högre med hjälp av kompressorn.  

 

 

Värmen som avges vid kondensorn är summan av den upptagna effekten vid förångaren Pf (W) 

och kompressoreffekten Pk (W). Värmefaktorn COP anger förhållandet mellan effekten som 

avges vid kondensorn och tillförd eleffekt i kompressorn enligt ekvation (1). 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑓+𝑃𝑘

𝑃𝑘
   ( - )  (1) 

Figur 1. Skiss över frånluftsvärmepump. 

1 

2 4 

3 
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Till exempel COP = 3 innebär det att värmepumpen producerar tre gånger mer värmeenergi än 

vad som satsas i form av elenergi. Ju mindre temperaturskillnad det är mellan förångare och 

kondensor, desto högre värmefaktor erhålls. Förångningstemperaturen är konstant medan 

kondensortemperaturen kan varieras om kompressorn har varvtalsreglering. Det är brukligt att 

FVP levererar en fast kondensortemperatur där värmevärdet är ”tillräckligt” bra och fungerar då 

som komplement till annan energikälla, exempelvis fjärrvärme. En viktig anledning till att FVP 

används som komplement är att ventilationsflöden i frånluftsystem ofta är för låga för att täcka 

husets hela värmeeffektbehov. [7] 

En värmepump som inte har varvtalsreglering får ojämn drift då husets värmebehov understiger 

värmepumpens levererade effekt. För att ge rätt mängd energi slås den av och på i korta 

tidsintervaller, vilket ökar slitage av kompressor. Det är önskvärt att minimera sådan drift 

eftersom kompressorns livslängd förkortas. [8]  

Värmeväxling mellan förångare och frånluft respektive kondensor och radiator-

/tappvarmvattenkrets sker genom vätskekopplad värmeåtervinning, i första fallet från luft till 

vätska och i andra mellan två vätskor. Det vätskekopplade systemet bygger på att en frysskyddad 

vätskelösning (brine) cirkuleras mellan kyl och värmebatterier placerade i frånluftssystemet 

respektive tilluftssystemet (här: värmepumpen). Den varma frånluften värmer upp vätskan som 

avger värmen till den kalla tilluften (här: det kalla kylmediet i förångaren). Systemet uppnår ca 70 

% verkningsgrad. [9] 

2.1.2 Fjärrvärme (FV) 

Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader. Vattnet 
transporteras i välisolerade rör under marken till en fjärrvärmecentral i den byggnad som ska 
värmas upp. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget 
värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka 
till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.  
Fjärrvärme är flexibelt och driftsäkert. Eftersom man kan använda flera olika sorters bränsle är 
fjärrvärme mindre beroende av tillgången på vissa resurser och blir mer leveranssäkert. 
Fjärrvärme är också bättre för miljön än många andra uppvärmningsformer. En stor del av 
bränslet är olika former av avfall och restprodukter, resurser som annars skulle gå förlorade. 
Genom att använda några få pannor med effektiv rening till flera byggnader, istället för att varje 
byggnad har sin egen panna, minskas utsläppen till luft, mark och vatten. När varje byggnad 
slipper egen panna frigörs dessutom utrymme i byggnaden. [10] 

2.1.3 Kombination av värmekällorna 

Det finns grundläggande strategier för vad frånluftsvärmepump och fjärrvärme används till när 

de kombineras: 

 Både värmepump och fjärrvärme till värme och varmvatten 

 Värmepump enbart till värme 

 Fjärrvärme enbart till värme 

Andra val är: 

 Med eller utan värmelager för värmepump 

 Värmepump och fjärrvärme parallellkopplat, seriekopplat eller i flera steg 

 Fjärrvärme som brukar användas som spets 

o Kompletterar värmepumpen när den är otillräcklig 

o Ersätter värmepumpen (som stängs av) när den är otillräcklig. [6] 
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Både värmepumpar och fjärrvärme är generellt mer effektiva vid lägre temperatur. Det finns 
därför inte ett enkelt och bra sätt att koppla dem i serie i en viss ordningsföljd. En skillnad mellan 
förutsättningarna är att fjärrvärmecentralen har en given framledningstemperatur från nätet (som 
visserligen varierar med årstid) och upp till den nivån kan leverera värme utan minskad 
effektivitet. Att minimera returtemperaturen (öka avkylningen) är betydligt viktigare. En 
värmepump är istället känsligare för ökad framledningstemperatur och det är bättre att hålla en 
mindre temperaturskillnad mellan fram och retur till värmepumpen. [6] 
 
Att installera dubbla värmesystem kan vara dyrt, speciellt vid små värmebehov. Energikostnaden 
minskar kanske då mindre energi köps. Många fjärrvärmeleverantörer har förutom energipriset 
infört, eller planerar att införa, ett pris som baseras på maximalt uttagen effekt eller på 
returtemperatur. Då effekttopparna från fjärrvärme ofta inte minskar i samma grad som 
energimängden vid kombination med värmepump, blir kanske inte vinsten så stor som man först 
hade räknat med. Det blir också allt vanligare att fjärrvärmepriset differentieras mellan sommar 
och vinter, vilket minskar eller helt eliminerar vinsten vid användning av värmepump för 
varmvatten. [6] 
 

2.2 Hållbar utveckling, miljöeffekter 

2.2.1 Koldioxidalstring 

Det finns flera växthusgaser förutom koldioxid som bidrar till att förstärka växthuseffekten, 
däribland metan, lustgas samt florerande gaser. Metan och lustgas är starkare växthusgaser än 
koldioxid. För att ändå använda koldioxid som den källa som påverkar växthuseffekten räknar 
man om övriga gaser i koldioxidekvivalenter som sedan summeras. För bränslen används 
vanligen formen gram koldioxidekvivalenter per megajoule bränsle (g CO2eq/MJ bränsle).[11] I 
denna studie är värden omräknade till Ton CO2eq/MWh bränsle. 
 

2.2.2 Resursåtgång 

Primärenergi ger en bild av hur mycket primära energiresurser som krävts under hela livscykeln 
från källa till nyttighet. Kortfattat kan primärenergi sägas beskriva energi som inte genomgått 
någon omvandling, till exempel biobränsle, kol eller råolja. Vid produktion av till exempel el och 
fjärrvärme sker förluster på vägen bland annat vid transport av energin i elnätet och vid 
distributionen av fjärrvärmen. Ju högre dessa förluster är desto högre blir 
primärenergianvändningen.[11] 
 

2.2.3 Elproduktion 

Analys av miljöeffekterna av elanvändning eller förändrad elanvändning kallas ofta miljövärdering 
av el. Det finns olika metoder för miljövärdering av el, vilka kan ge resultat som varierar med en 
faktor 100. Även om det inte finns någon generellt använd standard som i detalj beskriver hur 
miljövärdering av el bör genomföras, så är det ofta ganska uppenbart vilka metodval som bäst 
avspeglar verkligheten i olika situationer. [12]  
 
Norden (utom Island) har en gemensam elmarknad där det sker ett stort utbyte mellan länderna. 
Det nordiska elsystemet integreras också alltmer med övriga Europa och det sker utbyte dagligen, 
men överföringen är ännu relativt begränsad. Elproduktionen i Norden består av ca 60 % 
förnybar el, 25 % kärnkraft och 15 % fossilbaserad el. [12] 
 
För en värmepump skiljer sig klimatpåverkan stort åt i miljöbelastning beroende på vilken 
elproduktion man utgår från. Ifall en värmepump skulle drivas av el som producerats i ett 
kolkondenskraftverk (som i fallet med användning av spetsel när det är väldigt kallt ute) är 
miljöpåverkan stor men ifall miljöanpassad el kontrakteras från förnybara källor som vatten och 
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vind är miljöbelastningen låg. Att välja miljöklassad el har inte någon direkt effekt ur ett 
systemperspektiv men en ökad efterfrågan på miljöklassad el kan sätta en press uppåt på sådan 
produktion genom att den värderas och prissätts högre. Ifall man utgår från svensk elmix är 
utsläppen från värmepump också väldigt låga men då den nordiska elmarknaden är tämligen 
välintegrerad torde det vara mer aktuellt att utgå från nordisk elmix med något högre värden. [13] 
 

2.2.4 Fjärrvärme med biobränsle och som fjärrvärmemedel  

Biobränslets miljökonsekvenser har en i många stycken annorlunda karaktär än kol och naturgas. 
Biobränslet ger inget långsiktigt tillskott till växthusgaser i atmosfären. Biologiskt material leder 
dock till en annan sammansättning av rökgaser med oförbränt biologiskt material som en icke 
önskvärd ingrediens. Askan från biobränsle återförs till skogsmarken för att bidra till den fortsatta 
tillväxten men rökgasreningens restprodukter måste omhändertas. Biobränslen transporteras 
inom landet från uttagsplats eller insamlingsplats till kraftverket medan sjötransporter blir aktuella 
vid internationell handel. Energitätheten i biobränsle är lägre än i kol vilket påverkar 
transportvolymerna. Vid framför allt vägtransport blir detta en viktig miljöfaktor.[14] 
 

2.3 Fallstudie 

Som fallstudie har ett flerbostadshus i Grums samhälle valts ut. Grums är en grannkommun till 

Karlstad belägen vid sjön Vänerns strand i sydvästra Svealand och har en normal 

årsmedeltemperatur på 5,8 °C. [7]  

2.3.1 Företaget Grums Hyresbostäder 

Grums hyresbostäder AB (GHAB) äger ca 680 allmännyttiga hyreslägenheter. De förvaltar och 

har hand om driften av lägenhetsbeståndet i egen regi. GHAB jobbar ständigt med att sänka 

kostnaden för driften för fastighetsbeståndet och energikostnaderna är i fokus. Större delen av 

beståndet är uppvärmt med fjärrvärme samt frånluftsvärmepumpar med fjärrvärme som spets. I 

några av fastigheterna har man ännu inte hunnit installera värmepump och är fundersam kring 

hur man ska göra. De fastigheter som inte är anslutna till fjärrvärmenätet värms vanligtvis av 

separata bergvärmepumpar. 

2.3.2 Referensobjekt 

Som referensobjekt undersöks i denna studie ett flerbostadshus på Ekgatan i Grums, se figur 4. 

Fastigheten är ett fyraplanshus (inkl. källare) med en uppvärmningsarea på 1760 m2. Huset 

används som trygghetsboende för äldre, som består av vanliga lägenheter med en större 

samlingslokal. 2012 renoverades fastigheten med tilläggsisolering av vind samt byte av fönster för 

att minska värmeförluster.  Även värmesystem uppdaterades med ventilationsradiatorer, 

frånluftsvärmepump (med värme-återvinnare på vinden) och samlingslokalen utrustades med ett 

eget till- och frånluftssystem med återvinning, ett så kallat FTX-system. Ändringar i ventilations-

systemet projekterades av VVS-Plan, som är ett av Värmlands största konsultföretag på VVS-

projektering.  VVS-Plan har även beräknat transmissionsförluster samt gjort en 

årssammanställning av totalårsenergi för Ekgatan 6 efter avslutad renovering. Dessa beräkningar 

har använts som data i denna studie. 
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2.3.3 Aktuellt värmesystem 

Figur 5 visar hur nuvarande värmesystem ser ut. Fastighet och tappvarmvatten värms upp av en 

frånluftsvärmepump (FVP) med fjärrvärme (FV) som spetsvärme från höst till vår. Under 

sommar klarar värmepumpen hela energibehovet. 

Värmepumpen på 22 kW (NIBE F1330) består av två kompressorer, där kompressor A (10 kW) 

endast värmer radiatorkrets medan kompressor B (12 kW) primärt värmer tappvarmvatten (TVV) 

och sekundärt radiatorkrets. Kompressorerna är inte varvtalsreglerade vilket betyder att de ger 

max kapacitet eller ingenting alls. FVP är inkopplad för att värma returvattnet på radiatorkretsen 

med 4 °C i möjligaste mån. Därefter går fjärrvärmen in och värmer returvattnet till önskad 

framledningstemperatur om skillnaden mellan radiatorernas önskade retur- och 

framledningstemperatur är större än 4 °C.  

Kompressor B värmer TVV i ackumulatortankarna via en cirkulationskrets från 48 till 52 °C, 

kompressorn börjar värma med full effekt så snart vattentemperaturen i cirkulationskretsen 

understiger 48 °C och fortsätter värma tills vattentemperaturen nått sin måltemperatur. 

  

 

Figur 4. Ekgatan 6 i Grums. 

 

Figur 5. En förenklad bild av värmesystemet i Ekgatan 6. Röd pil är framledning 

och blå returledning. Värme- och kylbatterier markerade med + respektive -, 

fläkt/pump som cirkel med triangel.  
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Vattenvolymen i radiatorsystemet är så pass stor att det i praktiken fungerar som en 

ackumulatortank varför en separat tank inte behövs, de befintliga tankarna på totalt 1,5 m3 

används endast till tappvarmvatten.  

Från och med 2016 har leverantören av fjärrvärme bytt abonnemang (som beskrivs nedan). 

GHAB har valt en baseffekt på 25 kW på fjärrvärmen, helt efter rekommendation från 

leverantören. 

2.3.4 Fjärrvärme i Grums  

Fjärrvärmen i Grums består av restvärme från Gruvöns Pappersbruk som levereras av 

Värmevärden AB. Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till industri, 

bostäder och lokaler i ett tiotal kommuner i Mellansverige.  

Bränslet på Gruvön är biobränsle som i detta fall betraktas som koldioxidneutralt, CO2-alstringen 

från biobränsle ökar inte växthuseffekten. Däremot körs en separat oljepanna om Gruvön får 

driftstopp eller om restvärmen inte är tillräcklig för fjärrvärmenätet. Under 2015 stod oljepannan 

för 3,5 % (911 MWh) av Värmevärdens totala energileverans (25,8 GWh) till Grums.1 

Fram till december 2015 såg Värmevärdens abonnemang ut enligt tabell 1. Det bestod av en fast 

avgift för abonnemanget (oavsett vilken effekt som levererats), överföringskostnader för mängd 

energi (kr/MWh) samt flöde (kr/m3) fjärrvärmevatten.  

 

Tabell 1. Fjärrvärme abonnemang för Ekgatan 6 till 2015. [bilaga 1] 

Fastpris 2 år Företag: Grums, -2015 

Fasta avgifter 
Effekt 136 kW 50 456 kr/år 

Årlig avgift 4622 kr/år 

Överförings- kostnader 
Energi 460 kr/MWh 

Flöde 3,15 kr/m3 
 

Tabell 2. Fjärrvärme abonnemang för Ekgatan 6 från 2016. [15] 

Fjärrvärmepris Företag: Grums, 2016- 

Vald baseffekt 
Fast del Baseffekt 

kr/år kr/kW, år 

0-49  4000 1410 

50-199  5600 1370 

    Flödande kostnader   

Basenergi  257 
kr/MWh 

Spetsenergi 1190 

Flöde 
maj-sept 0 

kr/m3 
övrig tid 3,92 

 

Från och med januari 2016 är priserna ändrade, se tabell 2. De fasta avgifterna består nu av en 

grundavgift som är densamma i intervallet 0 – 49 kW, därefter ökar avgiften. Kunden ska 

                                                      

1  Vivianne Petterson, Marknad/Kundansvarig Värmevärden. Mailkontakt 11/5 och 20/5 2016. 
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bestämma vilken maximal baseffekt som levereras, där tillkommer ytterligare en fast avgift per 

kW värme och år, som minskar något om man väljer högre baseffekt. De fasta avgifterna beror 

alltså på vilken baseffekt som väljs, men även överföringskostnader påverkas av detta. Att välja en 

baseffekt som är tillräckligt hög för att täcka dimensionerande effektbehov ger fasta avgifter som 

skulle innebära kraftigt ökade årskostnader för kunden eftersom fasta avgifter löper över hela 

året. Att behålla tidigare effekt skulle kosta drygt 190 Tkr/år i fasta avgifter (55 Tkr år 2015). Av 

denna anledning måste kunden göra en egen bedömning av vilken baseffekt som täcker behovet 

”tillräckligt” stor del av året för att inte göra stora förluster på överföringskostnader. 

Leverantören ger dock en rekommendation baserat på tidigare års förbrukning. 

Överföringskostnader är som förut uppdelade på basenergi och flöde, vid sidan av detta 

tillkommer sannolikt spetsenergi. Spetsenergi får kunden betala då fastighetens effektbehov 

överskrider vald baseffekt. Spetsenergi har ingen koppling till produktionskostnad, ändå kostar 

den 4,6 gånger mer än basenergi. Från maj till september är flödet kostnadsfritt vilket gör att 

fjärrvärmepriset på sommaren blir betydligt lägre än elpriset och kan konkurrera med 

värmepumpen för värmning av tappvarmvatten.  

Kontentan av det nya abonnemanget är att om kunden väljer en hög basenergi så blir 

årskostnaden stabil, men måste betala för ett kraftigt överdimensionerat värmesystem större 

delen av året, vilket i så fall gör värmepumpar överflödiga. Om kunden väljer en lägre basenergi 

så kommer årskostnaden att fluktuera kraftigt, kalla vintrar kan bli mycket kostsamma samtidigt 

som kunden lockas av att tjäna pengar om det blir en mild vinter. Även vid detta val får kunden 

betala för viss överkapacitet under del av året, alltså blir vinsten med en värmepump lägre. 

För fastighetsägare med flerbostadshus är stabila kostnader att föredra för att kunna hålla jämna 

hyreskostnader samtidigt som det är känsligt att höja hyran snabbt eller ofta.  

2.3.5 Alternativa värmesystem 

Det nuvarande värmesystemets driftsätt kommer att jämföras med två alternativa driftsätt. Det 

första alternativet innebär nyinvestering, medan det andra alternativet använder systemet som det 

ser ut idag, men driftsättet är annorlunda. Det nuvarande driftsättet jämförs med de alternativa 

driftsätten vid följande förutsättningar: 

 Olika årsmedeltemperaturer; 5, 5,8 samt 7 ºC. 

 Olika val av baseffekt från fjärrvärme; 20-60 kW med 10 kW intervall, men även 

nuvarande val (25 kW) tas med. 

Variationen av årsmedeltemperatur används för att visa hur alternativen responderar mot 

temperaturvariationer medan val av baseffekt endast påverkar ekonomiskt resultat (se 2.3.4). För 

varje enskild årsmedeltemperatur testas samtliga val av baseffekt, för att se vilket val som har lägst 

driftskostnader för respektive driftsätt. 

Alternativ 1  

Nuvarande värmepump byts ut mot en värmepump på 30 kW med varvtalsreglerbara 

kompressorer (NIBE F1345-30), vilket är modellen över nuvarande värmepump.  Systemet 

behåller nuvarande utseende med den skillnaden att FVP endast värmer radiatorvatten och inte 

behöver kopplas mot ackumulatortankarna. Fjärrvärmen kompletterar FVP då den inte räcker till, 

samt tar hand om hela uppvärmningen av tappvarmvatten (TVV). Eftersom fjärrvärmevattnet 

håller en högre temperatur (75-120 ºC) än värmepumpens kondensor värms TVV mer effektivt.  

Värmepumpen får fortsatt jobba mot radiatorkretsens returvatten med högsta temperatur på 40 

°C, vilket innebär att värmefaktorn blir hög.  
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Detta alternativ innebär en något större investeringskostnad för värmepumpen. Fjärrvärmen har 

redan möjlighet att värma tappvarmvatten och i övrigt är systemet oförändrat, så ingen 

omkoppling behövs. Lönsamheten sett över värmepumpens förväntade livslängd (pay off) blir 

avgörande för om alternativet kan vara intressant. 

Alternativ 2  

Nuvarande värmesystem behålls, men behöver ändra inställningar då driften förändras. Valet av 

basenergi innebär att fastighetsägaren får betala en fast avgift året runt för detta val samtidigt som 

flödesavgiften är slopad från maj – september, ungefär samma tidsperiod som nuvarande system 

stänger av fjärrvärmen. Med alternativ 2 utnyttjas fjärrvärmens basenergi så gott det går. 

Fjärrvärmen får värma TVV och fungerar som primärkälla även till värmen. Värmepumpen går in 

som spets när värmebehovet i radiatorkretsen överstiger vald basenergi, för att minska mängd 

spetsenergi från fjärrvärmen.  

Samma grundinvestering som för nuvarande drift krävs här. Frågan är hur lönsamheten blir då 

användningen av värmepumpen minskar. 
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3. Metod 
Här presenteras de beräkningsmetoder som använts, samtliga beräkningar är genomförda i 

verktyget Microsoft Excel, med stöd av varaktighetsdiagram. 

3.1 Förenklingar/antaganden 

- I fastighetens totala energibehov ingår alla energiflöden över systemgränsen, här ligger 

dock fokus på värmeenergi samt energiflöden som har betydande påverkan. Endast 

värmeförluster, värmeenergi från fjärrvärme, elenergi som värmepumpen använder (ej 

övriga pumpar/fläktar), internvärme (hushållsapparater, människor) och solvärme tas i 

beaktande. Internvärme samt solenergi är sammanräknade och jämnt fördelad över året. 

Dessa är baserade på husets gränstemperatur, vid vilken utetemperatur värmesystemet 

stängs av.  

- För att förenkla beräkning av ventilationsförluster antas hela uppvärmningsytan använda 

frånluftssystem trots att den 200 m2 (uppskattning) stora samlingslokalen har ett eget 

FTX-system med ett frånluftsflöde på 100 l/s. Detta flöde har adderats till det ordinarie 

frånluftsflödet på 1500 l/s. Vidare antas frånluftsflödet vara konstant och lika med 

forceringsflödet (maximalt flöde). Beräkningar av byggnadens ventilationsförluster är 

gjorda med varaktighetsdiagram vilket ger en standardiserad fördelning av utetemperatur 

till skillnad från en dynamisk modell med aktuella väderdata. 

- Tappvarmvatten antas ha ett jämnt energibehov, både sett över dygn och år. Ett 

genomsnittligt värde har beräknats av VVS-plan, detta används här.  

- Det finns ingen separat elmätare för värmepumpen i huset men drifttid för 

kompressorerna sedan installation 2012 kan avläsas och därigenom fås genomsnittlig 

drifttid/år fram. Exakt värmefaktor går inte att beräkna varför COP för värmning av 

radiatorvatten har antagits till fabriksdata 0/45 (då utetemperaturen är 0 °C håller 

värmepumpens värmebärare 45 °C), medan COP satts till 2,5 vid värmning av 

tappvarmvatten.2  

3.2 Energi och effektbehov i fastigheten 

Energibalans för fastighetens värmebehov ser ut enligt följande: 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑢𝑡    (MWh)  (2) 

Där 𝑄𝑖𝑛 är den värmeenergi som radiatorer tillför fastighetens luft, frånluftsvärmepump och 

fjärrvärme överför värmeenergi till radiatorkretsen via värmebatterier. 𝑄𝑢𝑡 är den värmeenergi 

som försvinner från fastighetens luft med den mekaniska frånluften. Fastighetens energibehov 

bestäms av vilka förluster byggnadens luft har över tid. Förlusterna som i detta fall beräknats är 

de som hör samman med värmeenergitransport över systemgränsen, dvs. transport genom 

klimatskalet (transmissionsförlust) och transport via ventilationssystemet (ventilationsförlust). 

3.2.1 Förluster – transmission och ventilation 

För att bestämma effektbehov beräknas dimensionerande fall utifrån DVUT (dimensionerande 

utetemperatur), vilken anger förmodad lägsta medeltemperatur under minst ett dygn. 

Transmissionsförlust sker genom alla ytterytor i byggnaden inklusive golv enligt ekvation (3-4) 

samt dimensionerande ventilationsförlust enligt ekvation (5). 

                                                      

2  Antaget i samråd med Magnus Morin, fastighetschef GHAB. 
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Tabell 4. Tekniska fakta vid dimensionerande utetemperatur, Ekgatan 6. 

Väggar, tak och fönsterytor 

 �̇� = 𝑈 ∗ 𝐴(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)   (W)  (3) 

Golv 

�̇� = 𝑈 ∗ 𝐴(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑚𝑎𝑟𝑘)   (W)  (4) 

Ventilationsförluster 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇� ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  (W)  (5) 

 

Där nomenklaturen för ekvation (3-5) är �̇� för värmeeffekt (W), U för värmeövergångstal 

konvektion för byggnadsdelen (W/m2, K), A för byggnadsdelens area (m2), T för temperatur i 

luft respektive mark vid transmission genom golv (°C), �̇� för ventilationsflöde i frånluftsfläkt 

(m3/s), 𝜌 för luftens densitet (kg/m3) samt 𝐶𝑝 för luftens specifika värmekapacitet (J/kg, K). 

Tabell 4 anger de data som använts vid beräkning av dimensionerande transmissionsförluster. 

Endast konvektionsförluster beräknades, vilket kompenseras med ett standardpåslag med 10 % 

enligt VVS-Plans beräkning. [bilaga 2]  

 

Byggdel U-värde W/m2, K Utetemp °C Innetemp °C Area m2 

Tak 0,102 -20 22 440 

Golv 0,5 0 22 440 

Fönster 1,1 -20 22 217,9 

Yttervägg, ny utfackning 0,2 -20 22 396 

Yttervägg, långsida 0,35 -20 22 495 

Yttervägg, gavel 0,6 -20 22 364 

Ytterdörr 1,2 -20 22 9 

 

Total transmissionsförlust blir, enligt ekvation (6). 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = �̇�𝑣ä𝑔𝑔  + �̇�𝑡𝑎𝑘 + �̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + �̇�𝑔𝑜𝑙𝑣 (W)  (6) 

Där �̇�𝑣ä𝑔𝑔 är summan av alla väggdelar, övriga husdelar har endast en post. 

Ventilationsförlust beräknas endast för de förluster som sker ut genom ventilationssystemet då 

läckage antas vara likvärdigt vid de olika jämförelserna. Data som använts är frånluftssystemets 

totala luftflöde på 1600 l/s, luftens genomsnittliga densitet antas till 1,2 kg/m3 samt att luftens 

värmekapacitet är 1000 J/kg, K.  

Totalt värmeeffektbehov �̇�𝑡𝑜𝑡 är summan av transmissionsförluster och ventilationsförlust. Totalt 

värmeeffektbehov beräknas för alla utetemperaturer från DVUT till byggnadens gränstemperatur, 

vilket anger momentant effektbehov för värmesystemet. Momentant effektbehov används dels 

för att beräkna energimängd från respektive värmekälla, men också till att bestämma 

driftgränstemperaturer för systemet. Driftgränstemperatur visar vid vilka utetemperaturer som 

FVP klarar hela värmebehovet samt när fjärrvärmens basvärme kompletteras med spetsvärme, se 

figur 6. Det senare varierar beroende på vald baseffekt i abonnemanget.   
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Förlustfaktor för transmission respektive ventilation, beräknas i ekvation (7). Förlustfaktorerna 

summeras och multipliceras sedan med antal gradtimmar vid aktuell årsmedeltemperatur (i 

normalfallet interpolerad ur tabell 4.4 i [7]) enligt ekvation (8), vilket ger totalt värmeenergibehov 

𝑄𝑡𝑜𝑡 för byggnaden.  

�̇�𝑓 =
�̇�

𝛥𝑇𝑑𝑖𝑚
    (W/°C)  (7) 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  (kWh/år)  (8) 

Där �̇�𝑓 är förlustfaktor för transmission/ventilation (W/°C), 𝛥𝑇𝑑𝑖𝑚 = Tinne – Tute vid 

dimensionerande fall (°C), Q är värmeenergi (kWh/år) samt �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡 är summerad förlustfaktor för 

transmission och ventilation (W/°C). 

3.2.2 Intern värmealstring 

Intern värmealstring, skillnaden mellan byggnadens innetemperatur och dess gränstemperatur 

motsvarar en effekt �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛, se ekvation (9), som räknas fram med totala värmeförlustfaktorn 

multiplicerat med antal grader som internvärmen motsvarar. 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑔𝑟ä𝑛𝑠)      (W)  (9) 

Där Tgräns är byggnadens gränstemperatur (17 °C), utetemperaturen då värmesystemet stängs 

av/sätts på. 

3.2.3 Radiatorer och tappvarmvatten 

Det vattenburna radiatorsystemet håller 55/40 °C vid dimensionerande utetemperatur (DVUT = 

-20 °C) och sjunker linjärt ned till 22 grader vid byggnadens gränstemperatur, då utetemperaturen 

är 17 °C och ingen värme levereras till radiatorerna. Innetemperaturen ligger önskvärt mellan 22-

23 °C, men högre temperaturer accepteras tillfälligt varför inget kylsystem finns.  

Figur 6. Exempel på hur driftsgränstemperaturer för FVP samt fjärrvärmens basenergi bestäms med 

hjälp av ett varaktighetsdiagram. Gränstemperaturer visas med pilar i diagrammet. 
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Radiatoreffekt �̇�𝑟𝑎𝑑 vid olika utetemperatur beräknas enligt ekvation (10). 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡 − �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛   (W)  (10) 

Eftersom temperaturen i både fram- och returledning sjunker linjärt så närmar de sig varandra 

och blir båda 22 grader vid gränstemperatur. Radiatorsvattnets börvärde (önskat värde) sjunker 

på fram-/retursidan med 𝛥𝑇𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 enligt ekvation (11) per grad som utetemperaturen stiger. 

Börvärdet beräknas separat för fram- respektive retursidan. 

𝛥𝑇𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 =
−(𝑇𝑑𝑖𝑚−𝑇𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝)

𝛥𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡
   (°C)  (11) 

Där 𝑇𝑑𝑖𝑚 är radiatorns fram-/returtemperatur vid dimensionerande fall, 𝑇𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 då radiatorer 

stängs av samt 𝛥𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 aktuell temperaturskillnad mellan inne och ute. 

Skillnaden mellan fram- och returvattnets temperatur (𝛥𝑇𝑟𝑎𝑑) används för ta reda på aktuellt flöde 

i radiatorkretsen (�̇�𝑟𝑎𝑑), ekvation (12).  

�̇�𝑟𝑎𝑑 = �̇�𝑟𝑎𝑑 ∗ 3600 (𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇𝑟𝑎𝑑)⁄   (m3/h)  (12) 

Multiplikation sker med 3600 för att få flödet i rätt enhet (m3/h), 𝜌 och 𝐶𝑝 är vattnets densitet 

(1000 kg/m3) respektive specifik värmekapacitet (4190 J/kg, K). Både deltatemperatur och flöde 

begränsar hur mycket effekt som värmepumpen kan leverera till radiatorkretsen (om FVP kan 

producera mer än behovet). 

Energi per år som används för att värma tappvarmvatten är antagen som data, genomsnittligt 

effektbehov �̇�𝑇𝑉𝑉 fås genom att energibehov divideras med antal timmar per år i ekvation (13). 

[bilaga 3] 

�̇�𝑇𝑉𝑉 =
𝑄𝑇𝑉𝑉

ℎ å𝑟⁄
    (kW)  (13) 

Där 𝑄𝑇𝑉𝑉 är det årliga energibehovet (kWh).  

3.3 Validering av byggnadens energibehov  

För att kunna avgöra om beräkningar av husets energibehov vid olika årsmedeltemperaturer ger 

rimliga resultat är det viktigt att beräkningsmetodiken valideras genom jämförelse mot verklig 

energianvändning vid ett givet tidsintervall, i detta fall året 2015. 

Verklig årsenergiförbrukning fås genom att fjärrvärme står för debiterad energimängd från 

värmevärden samt att frånluftsvärmepumpen producerar energi utifrån givna förutsättningar 

(drifttid och COP). Beräkningarna på luftvärmepumpen utgår ifrån årsmedeltemperaturen som 

2015 var 7,3 °C i Grums. [25] 

COP för värmning av TVV är antaget till 2,5 medan övrig värme produceras enligt tillverkaren 

vid drift 0/45 °C (FVP levererar 45 °C då utetemperatur är 0 °C), se prestanda i tabell 5. [16]  

Figur 5. Prestanda NIBE F1330-22kW. När TVV värms går fortfarande kompressor A mot radiatorkrets 

med oförändrad värmefaktor. 

  Komp. A Komp. B Summa COP 

  [kW] [kW] [kW] [-] 

Eleffekt 2,93 3,46 6,39   

Värma radiatorkrets 10 11,79 21,79 3,41 

Då TVV värms 10 8,64 18,64 3,41/2,95 
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Årlig drifttid för värmepumpen består av loggad drifttid (från driftstart 2012 till mätning 2016) 

för respektive kompressor som omräknas till genomsnittlig tid per år (h/år). Tid (h/år) då 

värmepumpen producerar varmvatten bestäms av angivet årsbehov för TVV (kWh/år) dividerat 

med värmeeffekt som produceras av kompressor B.  

Både använd elenergi 𝑄𝑒𝑙 och producerad värmeenergi 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒beräknas per kompressor och 

summeras enligt ekvation (14-15). 

 𝑄𝑒𝑙 = (�̇�𝑒𝑙.𝐴 ∗ 𝐷𝑡𝐴) + (�̇�𝑒𝑙.𝐵 ∗ 𝐷𝑡𝐵)  (kWh/år)  (14) 

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = �̇�𝐴 ∗ 𝐷𝑡𝐴 + �̇�𝑣.𝐵 ∗ (𝐷𝑡𝐵 − 𝐷𝑡𝐵.𝑇𝑉𝑉) + �̇�𝐵.𝑇𝑉𝑉 ∗ 𝐷𝑡𝐵.𝑇𝑉𝑉    (kWh/år)  (15) 

Där �̇� är kompressor-/avgiven värmeeffekt (kW) och 𝐷𝑡 drifttid (h/år) för kompressor A och B 

(inklusive vid drift mot tappvarmvatten). 

Validering av byggnadens energibehov sker om resultat från denna beräkning stämmer väl 

överens med resultat gjorda enligt metodiken i avsnitt 3.4.1, vid samma årsmedeltemperatur. Då 

kan man anta att beräkningar av byggnadens energibehov vid andra årsmedeltemperaturer 

överensstämmer med verkligheten. 

3.4 Alternativ drift av värmesystemet  

För att kunna analysera energianvändning, miljöpåverkan samt ekonomi för de olika alternativa 

driftsätten beräknas hur mycket värmeenergi som tas från vardera värmekällan, samt hur stor del 

av fjärrvärmens köpta energi som är basenergi respektive spetsenergi. 

Följande avsnitt visar hur energiberäkningarna skiljer sig åt i de olika fallen.   

3.4.1 Fortsatt drift med nuvarande inställningar av systemet 

Fortsatt drift av nuvarande system beräknas på samma sätt som i det verkliga fallet 2015 (avsnitt 

3.3) med två viktiga skillnader: 

 Årlig energianvändning beräknas utifrån byggnadens årliga värmebehov. 

 Fjärrvärme täcker det värmebehov som inte värmepumpen klarar av. 

3.4.2 Alternativ 1: Värmepump som basvärme, fjärrvärme till TVV 

Alternativ 1 använder samma metodik som ovan men med andra förutsättningar. 

Tappvarmvatten värms nu av fjärrvärme, varför de faktorerna tas bort ur ekvation (14). Eftersom 

värmepumpen i detta fall är varvtalsreglerad kan den gå hela tiden när det finns värmebehov. 

Drifttid beräknas med tidsavläsning i varaktighetsdiagram, FVP går när utetemperaturen 

understiger gränstemperatur. Observera att drifttid varierar beroende på vald 

årsmedeltemperatur, se tabell 6. 

Tabell 6. Drifttid för NIBE F1345-30kW. Dellast anger genomsnittlig effekt för tiden då byggnadens 

värmebehov är lägre än värmepumpens maximala effekt. 

  Årsmedeltemp 

  5 5,8 7 

Max last: 29,74 kW 4906 4555 4205 

Dellast: 14,87 kW 2803 2978 3154 

Total drifttid 7709 7534 7358 

  [h/år] 
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Den nya värmepumpen NIBE F1345-30kW är modellen större, tabell 7 visar prestanda enligt 

Nibe. [17] 

Tabell 7. Prestanda NIBE F1345-30kW vid 0/45 drift. 

  Komp. A Komp. B Summa COP 

  [kW] [kW] [kW] [-] 

Eleffekt 4,17 4,17 8,34   

Värma radiatorkrets 14,87 14,87 29,74 3,57 

 

3.4.3 Alternativ 2: Fjärrvärme som basvärme och värme till TVV 

Mängd energi som respektive värmekälla levererar i alternativ 2 beräknas utifrån byggnadens 

totala energibehov, antal gradtimmar 𝐺𝑡 och total förlustfaktor �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡.  

Först beräknas ytan i varaktighetsdiagrammet (figur 7) som representerar antal gradtimmar 𝐺𝑡 för 

värmepumpen, enligt ekvation (16). Ytans storlek avgörs här av byggnadens gränstemperatur 𝑇𝑔 

(17 °C), utetemperatur 𝑇𝑢𝑡𝑒 som motsvarar effekten hos FVP och hur stor del av året 𝛥𝑡 (h/år) 

som utetemperaturen ligger däremellan.  

𝐺𝑡 = ∑𝑖=1
8760(𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∗ 𝛥𝑡   (°Ch/år)  (16) 

Temperaturskillnaden 𝛥𝑇𝐹𝑉𝑃 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) som anger värmepumpens driftintervall fås genom 

ekvation (17).  

𝛥𝑇𝐹𝑉𝑃 =
�̇�𝐹𝑉𝑃

�̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡
    (°C)  (17) 

𝛥𝑇𝐹𝑉𝑃 subtraheras sedan från 𝑇𝑔 för att få 𝑇𝑔.𝐹𝑉𝑃, gränstemperatur för FVP i diagrammet (undre 

blå horisontell linje i figur 7). 

Slutligen beräknas värmepumpens energimängd 𝑄𝐹𝑉𝑃 i ekvation (18). 

𝑄𝐹𝑉𝑃 = 𝐺𝑇 ∗ �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡   (kWh)  (18) 
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Figur 7. Varaktighetsdiagram över nuvarande system vid årsmedeltemperatur 5,8 °C. De markerade ytorna 

är proportionella mot producerad värmeenergi till byggnaden. 

Gradtimmar för fjärrvärme fås genom att subtrahera värmepumpens gradtimmar från det totala 

antalet gradtimmar (som representerar byggnadens värmebehov).  

Ekvation (16-18) används även när fjärrvärme ska fördelas i bas- och spetsenergi (se ekonomi, 

avsnitt 3.5), dock med den skillnaden att 𝑇𝑔 i (16) byts ut mot 𝑇𝑔.𝐹𝑉𝑃. Då fås 𝑇𝑔.𝐵𝐴𝑆 

(gränstemperatur, fjärrvärmens basenergi), som blir olika beroende på vald baseffekt i 

fjärrvärmeabonnemanget (orange område i figur 6). Fjärrvärmens spetsenergi är totalt 

energibehov minus det som produceras av FVP samt fjärrvärmens basenergi. 

3.5 Ekonomisk analys  

3.5.1 Utredning av fjärrvärmeabonnemang 

För att få en uppfattning om hur val av fjärrvärmens baseffekt påverkar de fasta avgifterna 

respektive de rörliga kostnaderna utförs en utredning av abonnemangets utformning. Det viktiga 

här är att se vilka val som kan vara rimliga för referenshuset sett utifrån de fasta avgifterna, andel 

spetsenergi relativt varierande värmeenergibehov för byggnaden.  

Figur 7 visar den modell som beräknar fjärrvärmens fördelning av bas- respektive spetsenergi 

samt jämför nuvarande driftskostnad (kr/år) mot andra val av baseffekt (20-60 kW) utifrån att 

energileveransen är mellan 100-200 kWh/år till fastigheten. Hänsyn tas till värmepumpens effekt 

(10/22 kW) till radiatorkrets samt hur stor del av dess tid (% per dygn) som respektive effekt 

levereras till värmesystem. Det bestäms av genomsnittligt effektbehov till tappvarmvatten (2,87 
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kW) dividerat med effekt som kompressorn producerar när den värmer tappvarmvatten (8,64 kW 

för FVP 22 kW). 

Manuellt inmatas årlig fjärrvärmeanvändning, effekter för värmepumpen samt procentandel av 

dygn som värmepump värmer TVV in i modellen. Modellen beräknar då gränstemperaturer för 

vald baseffekt, energimängd bas- respektive spetsenergi, samt driftskostnader enligt figur 8. 

Om värmepumpens effekt eller drifttid mot TVV ändras måste procentandel för bas- respektive 

spetsenergi vid olika baseffekter avläsas på nytt i varaktighetsdiagram (se metodik nedan) och 

skrivas in för hand. 

 

 

Figur 8. Modell för beräkning av ekonomisk jämförelse mellan olika val av fjärrvärmes baseffekt. Röda och 

gula fält matas in manuellt. 

Gränstemperatur för baseffekt räknas fram med effektbalans då byggnadens effektbehov är lika 

med den effekt som värmesystemet maximalt producerar vid vald baseffekt (�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑚𝑎𝑥), i 

ekvation (19). 

 �̇�𝑓.𝑡𝑜𝑡 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) = �̇�𝐵𝑎𝑠 + �̇�𝐹𝑉𝑃 + �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 (W)  (19) 

Där vänsterledet är lika med �̇�𝑡𝑜𝑡 och �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑚𝑎𝑥 är lika med högerledet. Termerna i högerledet 

står för effekt levererad från fjärrvärmens baseffekt, frånluftsvärmepump samt internvärme. 

Värmeförluster blir lika med producerad värme vid viss utetemperatur, varför 𝑇𝑢𝑡𝑒 löses ut ur 

ekvation (19). Gränser används för att utläsa i varaktighetsdiagram andel bas-/spetsvärme per år, 

se figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Om gränstemperaturen för basvärme exempelvis är -5 °C för en driftsinställning, innebär det att 

spetsenergi i detta fall används 14 % av året. (Del av varaktighetsdiagram visas.) 

Tute % BAS % SPETS Tute % BAS % SPETS BAS SPETS TOTAL FAST BAS SPETS TOTAL DIFFERENS

6,6 46 54 2,5 62 38 73,7 56,3 130 32,2 18,9 67,0 118,1 0,2

4,9 54 46 0,8 67 33 81,5 48,5 130 39,3 20,9 57,7 117,9 0

3,1 60 40 -0,9 73 27 89,3 40,7 130 46,3 22,9 48,4 117,7 -0,2

1,4 66 34 -2,7 79 21 97,1 32,9 130 53,4 25,0 39,2 117,5 -0,5

-0,3 71 29 -4,4 85 15 104,5 25,5 130 60,4 26,8 30,4 117,6 -0,3

-2,0 76 24 -6,1 90 10 111,0 19,0 130 67,5 28,5 22,7 118,6 0,7

-3,8 83 17 -7,9 94 6 117,5 12,5 130 74,1 30,2 14,9 119,2 1,3

-5,5 88 12 -9,6 96 4 121,3 8,7 130 81,0 31,2 10,3 122,4 4,5

-7,2 93 7 -11,3 97 3 124,4 5,6 130 87,8 32,0 6,7 126,5 8,5

TVV PÅ 10000 W TVV PÅ 33,2 %/DYGN

TVV AV 21790 W TVV AV 66,8 %/DYGN
Frånluftsvärmepump: Fjärrvärme:

Värmning av 

Tappvarmvatten:

ÅRSANVÄNDNING 

[MWh]
130
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Gränsvärden FJV-spets utetemp vid olika baseffekt & årsförbrukning - Normal temp.fördelning
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TVV PÅ %/DYGN TVV AV %/DYGN ENERGI [MWh]

50

55

60

20



29 
 

Levererad bas- 𝑄𝐵𝑎𝑠 respektive spetsenergi 𝑄𝑆𝑝𝑒𝑡𝑠 från fjärrvärme beräknas separat enligt (20), 

värmeenergi som produceras samtidigt som FVP värmer TVV adderas med produktion då både 

FVP och fjärrvärme endast värmer radiatorvatten. Beräkningen uppdelas så för att FV täcker 

större del av värmebehovet när FVP värmer TVV.  

𝑄𝐵𝑎𝑠,𝑆𝑝𝑒𝑡𝑠 = (𝑄𝐹𝑉 ∗ 𝑇𝑉𝑉𝑃Å ∗ 𝐵𝑎𝑠𝑃Å) + (𝑄𝐹𝑉 ∗ 𝑇𝑉𝑉𝐴𝑉 ∗ 𝐵𝑎𝑠𝐴𝑉)    (MWh/år) (20) 

Där 𝑄𝐹𝑉 är total värmeenergi som fjärrvärme levererar (MWh/år), 𝑇𝑉𝑉𝑃Å och 𝑇𝑉𝑉𝐴𝑉 är 

procentandel per år (i decimalform) av när FVP värmning av TVV är på respektive av.  𝐵𝑎𝑠𝑃Å 

och 𝐵𝑎𝑠𝐴𝑉 är procentandel per år (i decimalform) som basenergi täcker när värmning av TVV är 

på eller av. 

I ekonomidelen multipliceras priser i prislista (se tabell 2) med val av baseffekt (fast del).  

Samtliga val jämförs mot 25 kW, det val som nuvarande system körs emot. 

I ekonomidelen är kostnader för flöde inte med, eftersom kostnaden är densamma oavsett val av 

baseffekt och att jämförelsen mellan olika val är det som är centralt. 

Utredning av fjärrvärmeabonnemang utförs även för det alternativ med lägst genomsnittliga årliga 

driftskostnad för att se hur alternativt driftsätt påverkar fjärrvärmens årskostnad.  

3.5.2 Årlig driftskostnad för värmesystemet 

Driftskostnader består av elpris (kr/kWh) samt fasta avgifter och överföringskostnader för 

fjärrvärmen, så som prisläget är idag. Det elpris som används i beräkningar är 1,26 kr/kWh och 

baserat på ett genomsnittligt totalpris för industrikunder med elanvändning <400 MWh/år.[18] 

Kostnader för fjärrvärme beräknas på samma sätt som i utredning av abonnemanget, men här 

inkluderas flödeskostnader.  

Utifrån energi- och flödesdata 2014-15 från Värmevärden har ett genomsnittligt flöde per MWh 

fjärrvärme beräknats.[Bilaga 4] Eftersom flödet är gratis maj – september beräknas genomsnittlig 

procentuell andel m3 som debiteras. Flödeskostnader 𝐾𝐹𝑙ö𝑑𝑒 beräknas med ekvation (21). 

𝐾𝐹𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑄𝐹𝑉 ∗ �̇�𝐹𝑉 ∗ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 0,865  (kr/år)  (21) 

Där �̇�𝐹𝑉 är genomsnittligt flöde (m3/MWh), 𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 aktuellt pris från leverantören (kr/m3), se 

tabell 2, och 0,865 är procentuell andel (decimalform) m3 som debiteras. 

Fjärrvärmepumpens driftkostnader fås genom att multiplicera använd elenergi (kWh/år) med det 

genomsnittliga totalpriset för el. 

3.5.3 Livscykelkostnad, LCC 

Livscykelkostnaden baseras på grundinvesteringskostnad och drift under produktens 

(värmepumpen) livstid och tar hänsyn till inflation, prisändringar samt kalkylränta. 

Grundinvesteringskostnad består av inköp av en ny värmepump. De olika valen av värmepump 

installeras i befintligt system varför installationskostnader är likvärdiga och därför saknar 

betydelse vid jämförelse. Detsamma gäller reinvesteringskostnader. Rekommenderade priser 

(exkl. moms) från Nibe är att ersättaren till nuvarande värmepump (F1345-24 kW) kostar 87 000 

kr, medan modellen större (F1345-30kW) kostar 98 250 kr. [19] 

LCC beräknas i en känslighetsanalys som visar tre möjliga scenarier av ekonomisk utveckling: låg, 

normal och hög prisutveckling. Förändringar i inflation, prisändringar samt kalkylränta påverkar 

driftskostnad enligt tabell 8. Scenarierna är bestämda på följande vis: 



30 
 

 Inflation sätts i normalläget till genomsnittligt värde sedan 1995 [20] på 1 %, riksbankens 

mål på 2 % utgör hög prisutveckling medan låg utveckling antas vara 0,5 % då lägre 

inflation knappast är rimligt över en tjugoårsperiod. 

 Prisökning på energi antas vara likvärdig för fjärrvärme och el. Normalt antas det stiga 

med 2 %, något lägre än elprisets utveckling senaste 15 åren. Hög och låg prisutveckling 

sätts till 3 respektive 1 %. 

 Kalkylräntan sätts i normalfallet till 5 %, vilket företag ofta anger i sina kalkyler. Hög och 

låg prisutveckling antas vara 3 samt 8 %. 

Tabell 8. Känslighetsanalys av LCC med tre scenarier. 

Ekonomiska parametrar 
Prisutveckling 

Låg  Normal Hög 

Kalkylränta 8 % 5 % 3 % 

Inflation 0,5 % 1 % 2 % 

Prisökning energi 1 % 2 % 3 % 

   

För att beräkna intäkter och utgifter över tid används nuvärdesmetoden, där summan för hela 

LCC omräknas till dagens värde. I möjligaste mån ska LCC använda verkliga kostnader framtagna 

från tidigare beräkningar och prisuppgifter. Nuvärdet 𝑁 för driftskostnader ett givet år beräknas 

med ekvation (22), med påverkan av inflation, prisändring och ränta.    

𝑁 =
𝑑∗(1+𝑖)𝑛∗(1+𝑝)𝑛

(1+𝑟)𝑛    (kr)  (22) 

Där 𝑑 är driftskostnad (kr/år), 𝑖 är inflation, 𝑝 är prisökning, 𝑟 är nominell kalkylränta (samtliga 

procentsatser i decimalform) och 𝑛 är antal år. Avgörande faktor för tidsbestämning av LCC är i 

detta fall värmepumpens livslängd, som antas vara 20 år.[21]  

Vid jämförelse mellan två alternativs LCC är 𝑑 besparing per år, hur mycket investeringen sparar i 

driftskostnad. 

För att beräkna den totala livscykelkostnaden 𝐿𝐶𝐶 enligt nuvarande värde används ekvation (23): 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝑁𝑇𝑜𝑡   (kr)   (23) 

Där 𝐺 är grundinvestering (kr) och 𝑁𝑇𝑜𝑡 är total driftkostnad för systemet.  

LCC beräknas endast för den valda basenergi för de tre alternativen som har lägst driftskostnad 

vid de olika årsmedeltemperaturerna, vilket visas i tabell 9. LCC för alternativ 1 och 2 jämförs 

sedan mot nuvarande driftinställning. 

Tabell 9. Beräkning av LCC, vald basenergi för respektive alternativ (nuvarande, alternativ 1 och 2).  

  Årsmedeltemp [°C] 

Driftssätt 5,8 7 5 

Nuvarande drift 50 50 50 

Alternativ 1 30 25 30 

Alternativ 2 40 40 40 

  Vald baseffekt [kW] 
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3.5.4 Pay-Off 

För att se om en grundinvestering är lönsam beräknas så kallad Pay-Off. Det som investeringen 

sparar i driftskostnader per år dras av från investeringskostnaden. För att investeringen ska vara 

lönsam skall den (med hänsyn till kalkylränta) vara återbetald inom den bestämda livscykelns 

tidsram. Ekvation (24) visar hur tiden för Pay-Off 𝑇𝑖𝑑𝑃−𝑂, då investeringen är återbetald 

beräknas. 

𝑇𝑖𝑑𝑃−𝑂 =
−𝑙𝑛 (1−

𝐺

𝑎
∗𝑟)

𝑙𝑛 (1+𝑟)
   (år)  (24) 

Där 𝑎 är besparing i inbetalningsöverskott (kr/år), 𝑟 är kalkylränta med procentsats i 

decimalform. 

3.6 Miljöeffekter 

Förändring av miljöeffekter är tänkt som en del av fastighetsägarens miljöredovisning varför 
resultat redovisas som förändring per år. Miljöeffekter beräknas med hänseende på 
koldioxidalstring i Ton CO2/år och resursåtgång i form av bränslemängd i MWh/år. Eftersom 
systemet studeras under en värmepumps förväntade livscykel presenteras även resultat för den 
bestämda tidsperioden. 
 

Kolkondens som marginalel är i praktiken tillämpningsbart endast när det är mycket kallt ute (se 
avsnitt 2.2.3), alltså ger det en bild av att ökad elanvändning ger större effekter på miljön än vad 
som egentligen är fallet. Dessutom är eventuella förändringar från ett flerbostadshus så små att 
den procentuella fördelningen av elproduktionens ursprung inte påverkas. Med anledning av 
detta beräknas miljöeffekter utifrån att all el kommer från den nordiska elmarknadens 
genomsnittliga mix av elproduktion (nordisk elmix) och att förändring i användning 
minskar/ökar all produktion jämnt fördelat. Emissionsfaktorn för nordisk elmix är 0,1255 Ton 
CO2 ekvivalenter/MWh bränsle, förhållandet använt bränsle per producerad mängd el är 1,74 
kWh bränsle/kWh el. [11] [23] 
 

För beräkning av förändrad användning av fjärrvärme utgår man här ifrån aktuella 
produktionsförhållanden på Gruvöns bruk. Biobränslet betraktas som koldioxidneutralt men 
förändrad drift resulterar i ökad/minskad bränslemängd. Att askan från rökgaser måste 
omhändertas samt att ökade volymer biobränsle leder till ökade transporter tas inte hänsyn till i 
detta fall, dessa miljöeffekter anses försumbara. Koldioxidalstring och resursåtgång från 
oljepannan beräknas utifrån att den står för 3,5 % av den totala fjärrvärmeleveransen, en 
marginell förenkling eftersom oljepannans drifttid varierar något från år till år. Både 
koldioxidalstring samt bränslemängd beräknas utifrån data från litteratur, se tabell 11. 
 
Tabell 11. Data för kolkondenskraftverk (el), fliseldat fjärrvärmeverk (värme) samt enskild panna med 
oljeeldning (värme). Verkningsgrad för el- resp. värmeproduktion anges med η, CF emissionsfaktor för CO2 
[Ton CO2 ekv/MWh bränsle]. 

 

Anläggning ηvärme CF  Referens 

Fjärrvärmeverk 1,16 0 [22] 

Enskild oljepanna 0,85 0,29 [11] 

 
Resursåtgång för de olika anläggningarna beräknas enligt ekvation (25): 

𝑄𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 =
𝑄𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡

𝜂
  (MWh bränsle/år)  (25) 
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Där 𝜂 är verkningsgrad beroende på anläggning och 𝑄𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 är levererad energimängd 

el/värme (MWh/år), för olja multipliceras svaret med 0,035 då oljan står för 3,5 % av levererad 

fjärrvärme. 

Koldioxidalstring beräknas med ekvation (26): 

𝐶𝐶𝑂2
= 𝐶𝐹 ∗ 𝑄𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒  (Ton CO2/år)   (26) 

Där 𝐶𝐹 är emissionsfaktor för CO2 ekvivalenter (Ton/MWh bränsle). 

Total levererad energimängd multipliceras med procentuell andel som respektive produktionsslag 

levererar.  
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4. Resultat 

4.1 Energi och effektbehov i fastigheten 

Fastighetens energi- och effektbehov visas i tabell 12. Resultaten visar hur värmeenergibehov 

varierar med olika årsmedeltemperaturer, med och utan värmning av tappvarmvatten. 

Effektbehov är vid dimensionerande utetemperatur samt att uteluften ska värmas till 

gränstemperaturen (17 °C). 

Tabell 12. Byggnadens värmeenergibehov vid olika årsmedeltemperaturer samt dimensionerande 

effektbehov. 

    Årsmedeltemp 
Dimensionerande Effektbehov 

Värmeenergibehov 5 5,8 7 

(exkl. TVV) 
MWh/år 

312,4 292,2 263,9 (exkl. TVV) 
kW 

106,8 

(inkl. TVV) 337,6 317,4 289,1  (inkl. TVV) 109,7 
 

Fastighetens verkliga värmeenergibehov beräknades till 395 912 kWh/år vid normal 

årsmedeltemperatur, men internvärmen täcker 103 705 kWh/år av värmebehovet. 

Radiatorerna ska tillgodose att inomhustemperaturen håller minst 22 °C, men internvärmen 

motsvarar uppvärmning med 5 grader. Det innebär att radiatorerna behöver ha en effekt på 107 

kW vid dimensionerande fall, effektbehovet sjunker med 2,9 kW per grad som utetemperaturen 

stiger. Flödet i radiatorkretsen är 6 m3/h så länge det finns ett värmebehov. Radiatorsystemets 

flöde och effektbehov bestämmer hur mycket värme som värmepump och fjärrvärme ska 

leverera momentant. 

Tappvarmvattnets årliga energibehov är 25 150 kWh vilket betyder att det genomsnittliga 

effektbehovet är 2,9 kW. 

4.2 Verklig energianvändning 2015 samt validering 

För att validera att beräkningsmetodiken för drift av nuvarande värmesystem vid olika 

årsmedeltemperaturer stämmer gjordes en jämförelse mot verklig användning av värmeenergi år 

2015, resultaten visas i tabell 13. Jämförelsen visar hur mycket energi vardera värmekällan bidrar 

med samt summan av levererad och köpt energi. Energi för FVP beräknas på samma sätt i båda 

fallen, skillnader som jämförs är: 

 Verkliga data från Värmevärden mot beräkning av energi från fjärrvärme. 

 Summa levererad och köpt energi i verkliga fallet mot beräknat värmeenergibehov för 

fastigheten samt köpt energi. 

Tabell 13. Validering av beräkningsmodell för nuvarande drift, vid olika årsmedeltemperaturer. 

  FV FVP värme FVP el Värmeenergi Köpt energi 

  [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] 

Verkligt fall 139,84 140,14 43,78 279,98 183,62 

Beräkningsmodell 141,38 140,14 43,78 281,52 185,16 

Procentuell skillnad 1,1 0 0 0,55 0,83 

 

Resultaten visar att skillnaden mellan verkligt fall och beräkningsmodell är 0,55 – 1,1 

procentenheter. 
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4.3 Alternativ drift av värmesystemet  

Energianvändning (köpt energi) av nuvarande värmesystem jämförs mot alternativ drift i figur 10 

vid 5,8 graders årsmedeltemperatur (normal). Köpt energi är den faktor som påverkar 

driftskostnad samt vilka miljöeffekter ett driftsätt får.  

Energi från fjärrvärme är uppdelad i basenergi och spetsenergi. Figur 10 visar att alternativ 1 

(byte av värmepump) använder minst köpt energi, sedan kommer nuvarande drift och alternativ 2 

(FV som basvärme) använder mest köpt energi. Energianvändning ökar med större baseffekt i 

sistnämnda alternativ medan övrigas totala energianvändning är konstant. Däremot minskar 

mängd spetsenergi vid ökad baseffekt i alla tre fallen.  

 

 

Figur 10. En jämförelse mellan alternativens värmeenergifördelning av köpt energi vid 5,8 °C 

årsmedeltemperatur. 

I tabell 14 visas resursfördelning för de tre driftsätten vid varierande årsmedeltemperatur, hur 

mycket köpt energi respektive värmekälla bidrar med. För alternativ 2 redovisas endast det val av 

baseffekt som ger lägst driftkostnad. Denna resursfördelning används för att beräkna 

miljöeffekter.  

Tabell 14. Resursfördelning mellan värmepump och total mängd fjärrvärme vid olika årsmedeltemperatur. 

Driftsätt Enhet 

Årsmedeltemperatur [°C] 

5 5,8 7 

FV FVP FV FVP FV FVP 

Nuvarande drift 

[MWh/år] 

197 44 177 44 149 44 

Alternativ 1 150 53 138 50 117 48 

Alternativ 2: BAS 40 kW 285 15 272 14 250 11 

 

Vid jämförelse mot nuvarande drift minskar mängden köpt energi i alternativ 1 med 15 % medan 

alternativ 2 ökar mängden köpt energi med 22-29 % (beroende på vald baseffekt). 

För nuvarande drift är det levererad fjärrvärme som anpassas när medeltemperaturen förändras, 

FVP ger lika mycket värmeenergi i alla tre fallen. Med nuvarande drift ökar andelen köpt el när 

årsmedeltemperaturen stiger samt minskar när medeltemperaturen sjunker. Andelen el är 20 % 
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vid 5,8 grader, 18 % vid 5 grader samt 23 % vid 7 graders årsmedeltemperatur. För alternativen 

minskar användning av både fjärrvärme och värmepump när medeltemperaturen stiger. I 

alternativ 1 står FVP för 25-29 % av total mängd köpt energi, för alternativ 2 är motsvarande 

siffra 4-5 %.  

4.4 Ekonomisk analys  

4.4.1 Utredning av fjärrvärmeabonnemang 

Figur 10 visar hur vald baseffekt i nuvarande driftssätt påverkar driftskostnaderna för fjärrvärme 

vid olika energianvändning (exkl. flöde). Man kan se att ju högre vald baseffekt desto mindre 

påverkas kostnaden beroende på använd energi. I det valda årstemperaturintervallet 5-7 grader 

används 149-197 MWh fjärrvärme/år, bästa baseffektval är då 50 kW med lägst årskostnader och 

minsta prisvariation i intervallet. Genomsnittlig årskostnad (exkl. flöde) är 135 Tkr med en 

prisvariation på +- 8,5 Tkr. Genom att byta vald baseffekt från 25 kW till 50 kW fås en 

ekonomisk besparing på 11-21,5 Tkr/år om årsmedeltemperaturen håller sig inom valt intervall. 

 

 

Figur 10. Utredning av fjärrvärmens driftkostnader för nuvarande värmesystem vid olika val av baseffekt i 

intervallet 100-200 MWh/år. 

4.4.2 Årlig driftskostnad för värmesystemet 

I figur 11 jämförs driftskostnaderna för nuvarande drift (med mest ekonomiskt val av baseffekt) 

mot de alternativa driftsätten. Alternativ 1 har betydligt lägre årskostnader, besparingen är ca 

30 Tkr/år eller 15 % lägre. Alternativ 2 är något billigare, dock blir skillnaden mindre ju lägre 

årsmedeltemperaturen blir. Besparingen här är 3-10 Tkr/år eller 1,5-5,5 % lägre.  

 

 

Figur 11. Årlig driftskostnad för alternativen vid olika årsmedeltemperatur. 
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För alternativ 1 (lägst genomsnittlig driftskostnad) utfördes sedan en utredning av 

fjärrvärmeabonnemanget för att se hur fjärrvärmekostnader påverkas, se figur 12. Med det valda 

årsmedeltemperaturintervallet (5-7 °C) varierar levererad fjärrvärme mellan 117-150 MWh/år 

vilket betyder att 30 kW baseffekt ger bäst genomsnittlig ekonomi. 

 

 

Figur 12. Fjärrvärmens driftkostnader för värmesystem med 30 kW värmepump vid olika val av baseffekt i 

intervallet 100-200 MWh/år. 

 

4.4.3 Livscykelkostnad och Pay off 

Livscykelkostnad beräknades för bästa val av baseffekt vid normal (5, 8 grader) årsmedel-

temperatur för de tre driftsätten. Driftskostnader med nuvärdesmetod och investering av 

värmepump adderades samman med hänsyn till känslighetsanalys. Resultat i tabell 14 visar att 

alternativ 1 genomgående har lägst LCC med en besparingspotential på 320 – 730 Tkr över en 

livcykelperiod på 20 år, jämfört med nuvarande driftsätt. Alternativ 2 har en besparingspotential 

på 70-160 Tkr. 

Tabell 14. En jämförelse i LCC mellan nuvarande driftsätt (Nu), alternativ 1 (A1) och alternativ 2 (A2) vid 

normal, låg respektive hög prisutveckling. 

Drift BAS 
Normal Låg Hög 

[Mkr] [Mkr] [Mkr] 

NU 50 kW 3,62 2,47 5,40 

A1 30 kW 3,14 2,15 4,67 

A2 40 kW 3,51 2,40 5,24 
 

Om man jämför driftskostnad mellan nuvarande driftsätt och alternativ 1 får man fram årlig 

besparing och kan beräkna Pay off för investering av värmepump. Återbetalningstiden blir då 

3,1-3,8 år vid normal årsmedeltemperatur beroende på prisutveckling.  

För alternativ 2 är besparingen vid låg prisutveckling för liten för att investeringen ska återbetala 

sig inom livscykeltiden, i de andra scenarierna är Pay off-tiden 12-15,5 år. Alternativ 2 använder 

dock samma värmepump som nuvarande värmesystem. 
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4.5 Miljöeffekter och hållbar utveckling 

Miljöeffekter för de tre driftsätten presenteras som belastning per år samt ur livscykelperspektivet 

20 år. För alternativ 2 visas resultat för det val av baseffekt (40 kW) som ger lägst driftskostnader, 

i övriga driftsätt påverkas inte miljöeffekterna av vald baseffekt. Nuvarande drift av 

värmesystemet (med mest ekonomiskt val av fjärrvärmes baseffekt) jämförs mot alternativa 

driftsätt. 

4.5.1 Miljöredovisning 

Tabell 15 och 16 visar skillnad i miljöeffekt mellan driftsätten när man utgår ifrån nordisk elmix 

och ett specifikt fjärrvärmesystem (Gruvön). Resultaten redovisas med separat belastning för 

elproduktion (EL) respektive fjärrvärme (FV) samt summan av dem (Totalt), för de olika 

driftsätten. 

Tabell 15. Resursåtgång per år (MWh bränsle/år) med nordisk elmix och specifikt fjärrvärmesystem. 

  Årsmedeltemperatur 

Driftsätt 5 5,8 7 

  EL FV Totalt EL FV Totalt EL FV Totalt 

Nuvarande drift 76 172 249 76 155 231 76 130 206 

Alternativ 1 92 117 208 88 99 187 84 74 158 

Alternativ 2 27 249 276 23 237 260 20 218 238 

 

Tabell 16. Koldioxidalstring per år (Ton CO2 eq/år) med nordisk elmix och specifikt fjärrvärmesystem. 

  Årsmedeltemperatur [°C] 

Driftsätt 
5 5,8 7 

EL FV Totalt EL FV Totalt EL FV Totalt 

Nuvarande drift 5,5 2,0 7,5 5,5 1,8 7,3 5,5 1,5 7,0 

Alternativ 1 6,6 1,4 8,0 6,3 1,2 7,5 6,1 0,9 7,0 

Alternativ 2 1,9 2,9 4,8 1,7 2,8 4,5 1,4 2,5 3,9 

 

Alternativ 1 minskar resursåtgång med 41-48 MWh bränsle/år. CO2-utsläpp ökar med 0,2 Ton/år 

vid normal årsmedeltemperatur, skillnaden ökar vid sjunkande temperatur och minskar när 

medeltemperaturen stiger. När årsmedeltemperatur > 7 °C alstras mindre koldioxid med 

alternativ 1.  Fjärrvärmeanvändning minskar resursanvändning mer än värmepumpen ökar den, 

skillnaden i ökade utsläpp från elproduktion är något större än de minskade utsläppen från 

fjärrvärme. 

Med alternativ 2 ökar resursåtgången med 27-33 MWh bränsle, däremot minskar CO2-utsläpp 

med 2,7-3 Ton/år. Den ökade resursanvändningen beror på ökad användning av fjärrvärme 

vilket även resulterar i minskade utsläpp.  

Figur 13 och 14 visar skillnad i miljöeffekt mellan driftsätten på samma sätt som ovan fast med 

en livscykel (20 år) som perspektiv. 
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 Figur 13. Resursåtgång per livscykel (MWh bränsle/LC) med nordisk elmix och specifikt 

fjärrvärmesystem. 

 

 

Figur 14. Koldioxidalstring per livscykel (Ton CO2 eq/LC) med nordisk elmix och specifikt 

fjärrvärmesystem. 

Diagrammen visar att alternativens resursåtgång till stor del beror på hur fjärrvärme används, för 

koldioxidalstring är det istället elanvändning som har större betydelse. 

För alternativ 1 ökar elproduktion med <300 MWh bränsle/Livscykel medan den till fjärrvärme 

minskar med ca 1100 MWh bränsle. Koldioxidalstring kan öka med upp till 9 Ton/Livscykel. 

För alternativ 2 minskar istället elproduktion med <1100 MWh bränsle medan fjärrvärme ökar 

med <1700 MWh bränsle. Däremot minskar koldioxidalstring med upp till 61 Ton/Livscykel. 

4.6 Sammanställning av resultat 

Om man väljer att fortsätta nuvarande drift av värmesystemet kan man genom att byta 

fjärrvärmens valda baseffekt från 25 kW till 50 kW minska den årliga driftskostnaden med ca 10-

20 Tkr/år, utan förändringar vad gäller total energianvändning eller miljöeffekter. 

4.6.1 Måluppfyllelse då alternativ drift jämförs mot nuvarande drift 

Målsättningen för denna studie var att hitta ett driftsätt för värmesystemet som: 

1. Reducerar resursåtgång (MWh bränsle) med 25 %. 

2. Minskar koldioxidalstring och ger bättre ekonomi, lägre LCC. 

3. Mängd köpt energi reduceras. 

1
5
2
4
 

3
4
4
7
 4

9
7
1
 

1
5
2
4
 3

0
9
6
 4

6
2
0
 

1
5
2
4
 2
6
0
0
 4

1
2
4
 

1
8
3
1
 

2
3
3
5
 

4
1
6
5
 

1
7
5
4
 

1
9
8
4
 

3
7
3
8
 

1
6
7
8
 

1
4
8
8
 

3
1
6
6
 

5
3
2
 

4
9
8
4
 

5
5
1
6
 

4
7
0
 

4
7
4
0
 

5
2
1
0
 

3
9
7
 

4
3
6
8
 

4
7
6
5
 

0

2000

4000

6000

EL FV Totalt EL FV Totalt EL FV Totalt

5 5,8 7

Nuvarande drift Alternativ 1 Alternativ 2

1
1
0
 

4
0
 

1
5
0
 

1
1
0
 

3
6
 

1
4
6
 

1
1
0
 

3
0
 

1
4
0
 

1
3
2
 

2
7
 

1
5
9
 

1
2
7
 

2
3
 

1
5
0
 

1
2
1
 

1
7
 

1
3
8
 

3
8
 5

8
 

9
6
 

3
4
 5

5
 

8
9
 

2
9
 5

1
 

7
9
 

0

50

100

150

EL FV Totalt EL FV Totalt EL FV Totalt

5 5,8 7

Nuvarande drift Alternativ 1 Alternativ 2



39 
 

Med alternativ 1 (byte FVP, endast till värme) minskar andelen köpt energi med 15 % och 

ger lägst livscykelkostnad trots att investeringskostnaden är högst. I miljöredovisningen får 

alternativ 1 en resursbesparing på 16,5-23 %. Koldioxidalstringen ökar med 2,7-5,7 % vid 5-5,8 

°C årsmedeltemperatur, däremot minskar den med 1,4 % vid 7 °C årsmedeltemperatur. Elbehovet 

ökar med 10-20 % samtidigt som behovet av fjärrvärme minskar med 47-76 %. Totalt minskar 

resursåtgången med 927 MWh bränsle medan upp till 9 ton mer CO2 släpps ut under en 20-

årsperiod.  

Måluppfyllelse: 

 Resursbesparing på 25 % nås inte. 

 Minskad koldioxidalstring sker endast vid högre årsmedeltemperaturer, målet nås inte. 

 Livscykelkostnad minskar oavsett årsmedeltemperatur, mål uppfyllt. 

 Mängd köpt energi sänks, mål uppfyllt. 

Med alternativ 2 (FV som basvärme) ökar andelen köpt energi med 22-29 % men kan ge något 

lägre LCC även om skillnaden minskar när årsmedeltemperaturen sjunker. Resursanvändningen 

ökar med 11-16 % medan utsläpp av CO2 ekvivalenter minskar med 56-75 %.  Under en livscykel 

används 65-74 % mindre el samtidigt som fjärrvärmeenergin ökar med 32-51 %. Totalt ökar 

resursåtgången med 726-847 MWh bränsle medan utsläpp minskar med 54-61 Ton CO2-

ekvivalenter. 

Måluppfyllelse: 

 Ingen resursbesparing, målet nås inte. 

 Minskad koldioxidalstring vid alla omständigheter, mål uppfyllt. 

 Livscykelkostnad minskar inom givet temperaturintervall, mål uppfyllt. 

 Andel köpt energi ökar, målet nås inte. 

Ingen av de alternativa driftsätten lyckas nå fullständig måluppfyllelse, dock når alternativ 1 en 
högre måluppfyllelse än alternativ 2 eftersom det primära målet (resursbesparing) i vart fall nås 
delvis.  
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5. Diskussion 
Här diskuteras metodval, felkällor och resultat värderas som leder fram till slutsats och 

rekommendationer för fortsatt arbete.  

5.1 Analys av metodval och resultat 

De förenklingar och antaganden som gjorts vid beräkningar påverkar resultaten i olika riktningar. 

Nedan följer en analys av hur metodval påverkar resultaten och hur resultat värderas utifrån 

analysen. 

Förenklingar och antaganden som påverkar resultaten är: 

 Jämnt fördelad internvärme och solvärme över året. 

 Hela uppvärmningsytan använder frånluftssystem. 

 Ventilationsflöde är lika med forceringsflöde. 

 Värmeåtervinningen i frånluftssystemet är obefintligt. 

 Tappvarmvattnets värmebehov är jämnt fördelat över dygnets timmar. 

 Frånluftsvärmepumpens drifttid är i nuvarande värmesystem densamma även när 

årsmedeltemperaturen sjunker/stiger en grad. 

 Frånluftsvärmepumpen har två konstanta värmefaktorer, en för värmning av 

radiatorvatten och en annan för värmning av tappvarmvatten.  

Internvärme 

Eftersom värmen i fastigheten stängs av då utetemperaturen överstiger 17 °C kan man enkelt 

fastslå att intern- och solvärmen tillsammans värmer byggnaden med minst 5 °C. Att denna 

värme skulle vara konstant är en förenkling, i verkligheten varierar värmetillskottet hela tiden 

beroende på många faktorer.  

Internvärmen är något högre på vintern än på sommaren på grund av att människor ägnar mer 

tid inomhus. Människor alstrar värme, men framförallt ökar användning av elektrisk apparatur 

som alstrar värmeenergi. Solvärmen ökar åt andra hållet och värmer upp byggnadens ytterarea 

och inomhus genom befintliga glasytor i första hand. Den verkliga ”gratisvärmen” är något lägre 

än beräknad under vintern då solvärmen är obefintlig, uppskattningsvis är skillnaden <10 %. 

Byggnadens verkliga effekt- och energibehov är alltså något större än beräknat.    

Ventilationssystemet 

Den verkliga fastigheten har ett delat ventilationssystem med frånluftsventilation för hela huset 

utom samlingslokalen på 200 m2 som använder värmeväxling via ett FTX-aggregat. Eftersom 

hela uppvärmningsytan är 1760 m2 blir effekten av FTX-aggregatet obetydlig, även om den har en 

högre värmeåtergivningsgrad än övriga systemet.  

Att ventilationsflödet är det samma som forceringsflöde stämmer inte, det skulle betyda att alla 

spisfläktar i byggnaden alltid skulle stå på. Då inte ett genomsnittligt flöde funnits att tillgå har 

forceringsflödet använts vilket har två konsekvenser, ventilationsförluster är mindre än beräknat 

samt att värmepumpens värmeproduktion blir lägre.  

Tappvarmvatten 

Användning av varmvatten varierar i ett normalt flerbostadshus mycket över dygnet med stora 

behov på morgon och kväll medan behovet är litet resten av dygnet. I ett trygghetsboende är de 

boende hemma större delen av dagen vilket leder till att behovet blir mer utspritt över dagen även 
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om det förekommer mindre toppar exempelvis på morgonen. Det gör att antagandet om jämn 

dygnsanvändning ligger nära verkligheten i detta fall.  

Värmepumpen är inställd på att värma när vattnets temperatur sjunker under en viss nivå och går 

sedan till vattnet nått önskas temperatur. Därför blir drifttiden över dygnet densamma, oavsett 

om användningen har toppar eller ej. Skillnad mellan beräkning och verklighet är att i 

beräkningsfallet går värmepumpen med jämnare intervall, däremot används och samma mängd 

elenergi i båda fallen. 

Frånluftsvärmepumpen 

Att drifttiden för FVP i nuvarande värmesystem är densamma i beräkningen oavsett om 

årsmedeltemperaturen ändras har att göra med att det är relativt kort tidsperiod under året som 

värmepumpen kan täcka hela behovet. Det är istället tillförseln från fjärrvärmesystemet som 

varierar vid ändrad årsmedeltemperatur. I verkligheten varierar drifttiden något och det beror i så 

fall på hur mycket värmepumpen behöver jobba mot radiatorkretsen när den klarar hela behovet 

själv. FVP skulle klara hela behovet under ca 24 % av året om den endast värmde radiatorkretsen, 

men när den även värmer tappvarmvatten blir det istället ca 16 % av året. Värmepumpens 

driftskillnad blir vid en grads förändring av årsmedeltemperaturen i storleksordningen plus minus 

2 % (enligt varaktighetsdiagram), vilket motsvarar ca 130-140 h/år.  

Värmepumpens två värmefaktorer (COP) är antagna konstanter. Det finns en osäkerhet kring 

hur väl dessa stämmer överens med verkligheten. Helt säkert har tillverkaren av värmepumpen 

(NIBE) exakta siffror över COP i alla temperaturintervall. NIBE har kontaktats men något 

tydligt svar har inte erhållits. Värmepumpen är inställd på att arbeta mot fasta 

temperaturintervaller. Den tar värme från frånluften som har en temperatur på 22-23 grader året 

runt.  

Till radiatorkretsen håller FVP 45 °C i framledningstemperatur 76 % av året, därefter sjunker 

temperaturen linjärt vilket ökar COP resterande del av året. Alltså bör det antagna värdet (3,41) 

ligga i underkant. Vid värmning av tappvarmvatten behöver FVP ge ca 55 °C för effektiv 

värmeöverföring och då sjunker COP, frågan är hur mycket. Enligt tekniska data från NIBE ska 

COP vara oförändrad upp till 50 grader, så antaget värde på 2,5 borde i vilket fall inte vara lägre. 

Slutsatsen är att värmepumpen troligtvis producerar mer värmeenergi än vad som beräknats, 

skillnaden är dock knappast mer än 10 %. 

5.1.1 Energi och effektbehov i fastigheten 

Förlustberäkningarna påverkas i första hand av det antagna ventilationsflödet som i verkligheten 

är lägre, samt att värmeåtervinningen är antagen som obefintlig vilket naturligtvis inte är sant. För 

att få balans mellan förluster och levererad energi är dock dessa antaganden nödvändiga. 

Energiläckaget sitter sannolikt någon annanstans, vilket dock inte utretts i denna studie. 

5.1.2 Verklig energianvändning samt validering 

Validering av beräkningsmetod för olika årsmedeltemperaturer stämmer väl överens med den 

beräkning som är baserad på data från Värmevärden samt värmepumpens drifttid och prestanda. 

Däremot kan båda beräkningarna ha en felmarginal på upp emot 10 %, beroende på 

värmepumpens antagna värmevärden. 

5.1.3 Alternativ drift av värmesystemet 

Det är ingen överraskning att fördelningen mellan fjärrvärme och värmepump ser ut som den gör 

för de olika alternativen. Den större värmepumpen i alternativ 1 arbetar med en högre 

värmefaktor än nuvarande värmepump vilket är anledningen till det minskade behovet av köpt 
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energi. Även i alternativ 2 jobbar värmepumpen med högre värmefaktor eftersom den inte 

värmer tappvarmvatten, dock leder minskad drifttid till totalt ökat behov av köpt energi på grund 

av att fjärrvärmen har en lägre verkningsgrad än värmepumpen. Att andel mängd köpt el är högre 

i alternativ 1 och lägre i alternativ 2 ger olika miljöeffekter, vilket behandlas senare. 

I alternativ 1 har värmepumpen bytts mot nästa effektstorlek i Nibes sortiment (från 22 till 30 

kW), det finns naturligtvis flera alternativ gällande effekt och val av tillverkare. Att välja en 

värmepump som ger ännu mer effekt kan minska fjärrvärmens spetsenergi ytterligare, dock skulle 

värmesystemets överkapacitet över stor del av året öka ytterligare. En värmepump på 30 kW 

effekt ger en liten andel spetsenergi från fjärrvärme (se figur 9 i avsnitt 4.3), därför är möjlighet 

till ökad lönsamhet liten med ännu större värmepump eftersom investering då blir högre. Val av 

andra effektstorlekar eller värmepumpar från andra tillverkare har dock inte utretts i denna studie.  

I den resursfördelning som ligger till grund för miljöbedömning används 40 kW som vald 

baseffekt för alternativ 2, trots att lägre baseffekter minskar mängden köpt energi. Anledningen 

till detta ligger i ekonomisk grund, de andra valen ger ingen besparing och är därför av mindre 

intresse för fastighetsägaren.   

5.1.4 Ekonomisk analys 

Vid utredning av fjärrvärmeabonnemanget med nuvarande driftsätt framkom att vald baseffekt 

på 50 kW ger bäst ekonomi, trots Värmevärden rekommenderat 25 kW baserat på tidigare års 

användning av fjärrvärme. Vid årsförbrukning på 145 MWh och uppåt har 50 kW lägst 

årskostnad och nedåt är skillnaden jämfört med andra val låg (se figur 10, avsnitt 4.4.1). Om man 

kan minska användningen av fjärrvärme så kan lägre val av baseffekt vara aktuell.   

Båda alternativa driftsätten (som nuvarande driftsätt jämförs mot) har dock förutsättningar att 

sänka de årliga driftskostnaderna. Framtida prisutveckling för fjärrvärme jämfört med el är en 

viktig faktor för lönsamhet. I känslighetsanalysen är det antaget att prisutvecklingen är 

densamma, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Om fjärrvärmepris höjs mer långsamt än elpris 

gynnas alternativ 2 och alternativ 1 gynnas ifall elpris utvecklas mer långsamt.  

För alternativ 2 blir val av baseffekt viktigt för lönsamheten, val under och över 40 kW innebär 

att detta driftsätt blir dyrare med den beräkningsmetod som använts i studien. Om fjärrvärmepris 

höjs snabbare än elpris kan lönsamheten försvinna helt oavsett val. Det kan således vara 

ekonomiskt riskfyllt att ändra om driften till att använda fjärrvärme som basvärme. 

För alternativ 1 är däremot de ekonomiska marginalerna större och det finns goda förutsättningar 

till besparingar. Man kan välja lägre baseffekt och därigenom få lägre fasta avgifter för fjärrvärme, 

utan att riskera att få mer spetsenergi. Med rätt val av fjärrvärmens baseffekt blir årskostnaden år 

för år mer stabil än förut, vilket exempelvis underlättar prissättning av lägenhetshyror.  

Årsmedeltemperaturen senaste 16 åren har som högst varit 7,6 °C och som lägst 4 °C varför det 

är lämpligt att välja den baseffekt som har lägst genomsnittlig årskostnad i det 

temperaturintervallet. [25] Fjärrvärme använder här 110-180 MWh/år. I detta intervall har val av 

baseffekt på 30 kW lägst genomsnittlig driftskostnad, dock är 40 kW nästan likvärdigt.  

2010 var årsmedeltemperaturen 4 grader, vilket är betydligt lägre än övriga år. [25] Om detta 

”onormala” värde tas bort så får man att fjärrvärmeanvändningen under normala år ligger mellan 

110-140 MWh/år, driftkostnaden varierar då som mest med 12,5 Tkr/år. Driftkostnaden för 

värmepumpen varierar under samma förhållanden med 3 Tkr/år. 
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5.1.5 Miljöeffekter  

Miljöeffekter har beräknats för att passa in i en verksamhets miljöredovisning, vilken ändrad 
miljöbelastning som förändringar i en byggnads värmesystem skulle innebära för verksamheten.  
 
Metodiken fokuserar på koldioxidalstring och resursåtgång som helhet men naturligtvis bör även 
beaktas varifrån energin kommer. En resursbesparing är inte lika med minskade miljöeffekter per 
automatik.  
 
I denna studie ges exempel på att resursbesparingar kan åstadkommas vid byte till en större 
värmepump, men då ökar användning av elkraft. När fjärrvärmen kommer från spillvärme så 
innebär det ökade elbehovet en försämring både vad gäller utsläpp och resurser eftersom 
spillvärmen från industrin inte kommer att ändras på grund av fjärrvärmens behov. Industrin har 
samma överskott samtidigt som elbehovet ökar. Med fjärrvärme från spillvärme är det endast en 
minskad användning av el som resulterar i minskade miljöeffekter så länge spillvärmen från 
industrin täcker fjärrvärmebehovet. Ur detta perspektiv som anger hur omgivning påverkas får 
alternativ 1 endast negativa miljöeffekter medan alternativ 2 tvärtom gynnar miljön, bäst skulle 
det vara att inte använda värmepump alls. Ändå kan knappast sägas att miljömålen nås eftersom 
total energianvändning och utsläpp ska minska.  
 
Om värmen däremot erhålls från ett fjärrvärmeverk kan en värmepump med mer effekt ge en 
resursbesparing och beroende på bränsle kan miljövinsten bli betydande, i synnerhet i de fall där 
import av avfall är nödvändigt. 
  
Med nuvarande elproduktion i Norden är fjärrvärme generellt ett bättre alternativ för miljön, 

både vad gäller resursanvändning och växthuseffekt eftersom den använder förnybart bränsle i 

högre utsträckning. Det går dock att dra paralleller till växling av fordonspark från fossila 

bränslen till hybrid-/elbilar. Ur miljöperspektiv är elbilar sämre än bilar med fossilt bränsle idag 

(om man räknar med marginalel), ändå är man relativt överens om att fossilt bränsle måste börja 

fasas ut. För att öka utvecklingstakten och underlätta en framtida övergång behöver försäljning av 

elbilar öka redan nu. Samtidigt utvecklas världen mot en elproduktion med ökande andel 

förnybar energi. I juni 2016 slöts en ramöverenskommelse om Sveriges framtida energipolitik 

mellan majoriteten av regeringens partier (5 av 8 partier), där ett av målen innebär att Sveriges 

energiproduktion ska vara 100 % förnybar år 2040. [26] Det finns alltså indicier som pekar mot 

att elproduktionen i Sverige inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att vara minst lika ren 

som fjärrvärme. Då är värmepumpen ett bättre alternativ i alla aspekter eftersom den använder 

mindre energi. Med det sagt är alltså värmepumpar en god investering inför framtiden, både sett 

ur ekonomisk och hållbar utveckling. 

Om generella miljöeffekter (hur omgivningen blir påverkad) ska användas skulle en annan 

beräkningsmetodik användas. Förändrad användning av el beräknas då öka eller minska 

produktion av marginalel i Norden (som på kort sikt är kolkondens). Emissionsfaktorn för el 

producerad i kolkondenskraftverk är betydligt högre än el som kommer från nordisk elmix (0,96 

Ton jämfört med 0,26 Ton CO2 ekv/MWh bränsle). För fjärrvärme används emissionsfaktor från 

ett svenskt fjärrvärmemedel som inte är koldioxidneutral, eftersom andra bränslen används till 

fjärrvärme i Sverige (0,084 Ton jämfört med 0 Ton CO2 ekv/MWh bränsle). Vid detta tänk får all 

ökad användning större konsekvenser för växthuseffekten, men byte från fjärrvärme till 

värmepump innebär mindre försämring procentuellt än i miljöredovisningen. [11] [22] 

När det gäller resursåtgång är skillnaden mellan metodvalen små beroende på att verkningsgrader 

för de olika produktionsanläggningarna är liknande. Kort kan nämnas att resursåtgången för 
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elanvändning inte skulle öka lika mycket med detta sätt samtidigt som den för 

fjärrvärmeanvändning skulle öka något mer, jämfört med miljöredovisningen. 

5.2 Felkällor 

5.2.1 Årsbehov av värmeenergi/använd energi  
Med tanke på de renoveringar som gjorts för att sänka värmeförluster i huset (tilläggsisolering, 

byte av fönster och radiatorer samt värmeåtervinnare i frånluftsaggregatet) var använd 

värmeenergi för 2015 överraskande stor. Efterkontroll uppmärksammade att leveransförluster 

från fjärrvärme inte var medräknade, 10 % i kulvertförluster. En annan förlust som förbisetts är 

att värmepumpens genomsnittliga COP troligtvis är lägre än beräknat. Kompressor B borde 

genomgående ha sämre värmevärde än kompressor A. Kompressor B värmer TVV med en 

temperatur på ca 55 grader och kommer därför att ge samma temperatur till radiatorsystemet och 

får då samma låga värmevärde hela tiden (2,5 istället för 3,41).  

5.2.2 Ventilationens frånluftflöde 

Frånluftsflödet varierar beroende på om hyresgästerna har på sin köksfläkt eller inte. Det antagna 

flödet är lika med forceringsflöde då alla köksfläktar är på, fakta om genomsnittligt flöde fanns 

inte att tillgå. 

5.2.3 Fjärrvärmens driftskostnader:  

Det finns tveksamheter i vattenflödets kostnader vilket gör att summering av årskostnad kan vara 

fel. Data från Värmevärden visar att vattenflöde inte är proportionellt mot levererad mängd 

energi varför ett medelvärde (m3/MWh) beräknades, detta överensstämmer inte helt med 

verkligheten. För 2014 är avvikelsen +10,2 % och för 2015 -8,5 %. Val av baseffekt påverkar 

dock inte mängd levererad fjärrvärme, alltså blir flödeskostnaderna detsamma oavsett effektval. 

Det betyder att ekonomisk differens mellan gjorda val ska stämma medan det finns viss 

felmarginal vid jämförelse mellan de alternativa driftsätten. 

 5.3 Sammanställning  

När eventuella fel i beräkningar och felkällor summeras får man fram att köpt energi i 

verkligheten borde vara upp emot 25 % lägre än med den metod som använts i studien, vilket ger 

andra konsekvenser för både miljöeffekter och ekonomi. Använda data från verkligheten visar 

dock att energianvändningen faktiskt är så stor som beräknats. Oavsett om beräkningar stämmer 

eller inte gäller ändå följande: 

Om värmesystemet även fortsättningsvis körs med nuvarande driftsätt bör man titta på 

utredningen av fjärrvärmeabonnemanget och jämföra den mot verklig energianvändning. 

Värmepumpen kommer att leverera ungefär lika mycket energi oavsett om årsmedeltemperaturen 

varierar +-1 °C, varför den saknar betydelse vid val av baseffekt. 2015 var årsmedeltemperaturen 

1,5 grad högre än normalt, då var fjärrvärmens energileverans 140 MWh. Sedan år 2000 har 

årsmedeltemperaturen i Grums varit 6,5 °C, 0,7 grader högre än normalt. Endast ett av sexton år 

har årsmedeltemperaturen understigit 5,8 °C. [25] Detta ger anledning att tro att 

årsmedeltemperaturen generellt kommer att vara något högre även fortsättningsvis. Det innebär 

att leverans av fjärrvärme borde ligga i intervallet 130 – 170 MWh/år som enligt utredning 

motiverar val av 50 kW baseffekt (se figur 14). Förutom en lägre genomsnittlig årskostnad blir 

skillnad från år till år jämnare jämfört med nuvarande val på 25 kW då man minskar mängden 

spetsenergi. 

Det finns dock mycket som pekar mot att en investering av en större värmepump som endast 

körs mot att värma radiatorkretsen är att föredra: 
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 Värmepumpen går med högre värmefaktor när den endast värmer radiatorvatten 

eftersom den jobbar mot lägre temperaturskillnader (förångare-kondensor). Denna 

styrning minskar dessutom fjärrvärmens behov av spetsenergi effektivt. 

 Värmepumpen går jämnare eftersom den har varvtalsreglering, färre starter minskar 

slitaget på kompressor och förlänger därigenom livstiden.  

 Fjärrvärmens baseffekt utnyttjas i högre grad när den värmer tappvarmvatten och blir 

dessutom ekonomiskt konkurrenskraftig till värmepumpen maj-september då 

flödeskostnaden är slopad. Eventuellt kan man låta värmepumpen vara helt avstängd 

under denna period för att utnyttja baseffekten mer ändå, vilket förlänger värmepumpens 

livslängd ytterligare. Med jämn laddning av tappvarmvattnets ackumulatortankar blir 

fjärrvärmens flöde konstant när värmesystemet står stilla. 

Det andra alternativet där man väljer att utnyttja fjärrvärmens baseffekt över hela året har samma 

fördelar vid jämförelse mot nuvarande driftsätt, förutom att det använder samma värmepump 

(som inte har varvtalsreglering). Slitaget kommer dock att minska ändå eftersom värmepumpen 

kan vara avstängd de delar av året när fjärrvärmens baseffekt täcker behovet, eller i vart fall från 

maj till september (när flödespriset är 0 kr/m3). Värmepumpen kommer på så vis även få mer 

regelbunden drift när den väl används. 

5.4 Slutsats 

Ett flerbostadshus likt referensobjektet kan anpassa både val av fjärrvärmens baseffekt och drift 

av befintligt värmesystem för att nå ekonomisk vinst. Genom att använda fjärrvärme i högre 

utsträckning kan man dessutom minska byggnadens indirekta koldioxidalstring, generellt ökar då 

användning av både bränsle- och köpt energi. Byte av frånluftsvärmepump från 22 kW (utan 

varvtalsreglering) till en modell med varvtalsreglering och 30 kW värmeeffekt ger minskad 

användning av köpt energi vilket leder till lägre resursanvändning och bättre ekonomi, dock ökar 

konsumtionen av el vilket ger marginellt tillskott av koldioxidalstring. 

Ingen av undersökta driftsätt klarar dock att uppfylla uppsatta mål fullständigt. 

5.5 Rekommendationer av fortsatt arbete 

En utredning av det aktuella värmesystemet föreslås för att förklara hur köpt energimängd kan 

vara så hög i ett hus där många förbättringsåtgärder redan utförts.  

Övriga rekommendationer gällande värmesystem: 

 Ändrat val av fjärrvärmens baskapacitet (baseffekt) kan ge en minskad och mer stabil 

driftsekonomi. 

 Ändrad drift av värmesystem så att värmepump arbetar med bästa möjliga värmefaktor 

samtidigt som betald baseffekt från fjärrvärme nyttjas i högre utsträckning leder till ökad 

livslängd för värmepumpen, sänker indirekt koldioxidalstring samt ger lägre 

driftskostnader. 

 Byte till värmepump med varvtalsreglering och mer effekt förlänger värmepumpens 

livstid ytterligare, ger högre energieffektivitet och lägre driftskostnader.  
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Bilaga 1. Räkning från Värmevärden, visar abonnemang -2015 
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Bilaga 2. Transmissionsberäkning från VVS-Plan 2014. 
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Bilaga 3. Total årsförbrukning Ekgatan 6, Grums. 
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Bilaga 4. Ekgatan 6, Grums. Värmevärden, statistik fjärrvärme 2014-15. 
 

              2014         2015 

 Energi MWh Flöde m3 Energi MWh Flöde m3 

Januari 34,52 768,1 27,554 828,33 

Februari 21,11 549,6 24,964 778,24 

Mars 16,16 467,7 17,563 685,89 

April 9,12 303,9 10,896 507,88 

Maj 7,52 264,3 7,805 404,28 

Juni 3,65 173,1 0,287 24,97 

Juli 2,77 152,5 0,029 2,65 

Augusti 3,25 181,3 0,002 0,15 

September 2,59 113,8 0,531 45,94 

Oktober 5,16 239,92 7,685 419,02 

November 15,628 580,38 20,130 731,96 

December 30,069 866,79 22,394 754,03 

Summa 151,547 4661,39 139,84 5183,34 

 


