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Sammanfattning 
EU har mål som syftar till att minska utsläppen av koldioxid för att förhindra den 
globala uppvärmningen. Uppvärmning och el till byggnader är stora källor till utsläpp 
av koldioxid, speciellt här i Norden där det är kallt och mörkt delar av året. Genom att 
inrikta sig på dessa två poster kan en stor genomslagskraft uppnås.  
 
Det finns teknik till att genomföra förbättringar. För att förbättringarna ska kunna 
tillämpas krävs det att lösningarna är ekonomiskt försvarbara. Ett ypperligt tillfälle 
använda den nya tekniken är då ett befintligt system behöver bytas ut. Då Bison är i 
just den situationen har deras energisystem legat till grund för den här utredningen 
kring energiförsörjning. Några förnybara tekniker har utretts ur ett ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv för att kunna jämföras och sedan vara till hjälp vid val av 
energisystem. Dessutom gjordes en analys över hur kostnad och utsläpp av koldioxid 
från nätel varierar med tid på dygnet och året utifrån olika framtidsutsikter.  
 
Resultaten visade att värmen produceras bäst med ved, både sett till kostnad och 
utsläpp av koldioxid. Elfrågan är mer komplex då en balans mellan kostnad och 
utsläpp för egenproducerad el och nätel vid en given tidpunkt är avgörande för 
lönsamhet och miljöpåverkan. Generellt är det inte lönsamt att sälja el, men det gör 
nytta för miljön. 
 
  



  



Abstract 
EU has specified goals to decrease carbon dioxide emissions to prevent global 
warming. Heating and electricity consumption of buildings are large sources of 
carbon dioxide emissions, especially in Scandinavia where it is cold and dark major 
parts of the year. By focusing on these two areas a considerable decrease in emissions 
can be achieved.  
 
There are technics that when implemented will generate improvements. To apply 
these technics they need to be economically tenable. A great opportunity to apply the 
new technics is when an old energy system needs replacing. Bison is in exactly this 
situation and therefore their energy system has been the foundation for this thesis.  A 
couple of renewable technics have been evaluated with an economic and an 
environmental perspective so that they can be compared when choosing a new energy 
system. An analysis of how costs and emissions for electricity from the grid vary with 
the time of day and time of the year was also done.   
 
The results showed that heat produced from wood was best from both perspectives. 
Electricity was more complex. Profitability and environmental impact was dependent 
on a balance at a given time between costs, emissions from grid electricity and self-
produced electricity. Generally, it is not profitable to sell self-produced electricity, 
although it has a positive impact on the environment.   
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1. Inledning 
2050, ett år som ligger långt bort men som ändå påverkar oss idag. EU har som mål 
att minska växthusgasutsläppen med 80-95 % till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. 
Det innebär att vi redan idag måste börja tänka på att hur vi agerar kommer påverka 
hur vida det målet nås eller inte. Sverige har liknande mål, 2050 ska Sveriges utsläpp 
av växthusgaser vara netto noll, ett mål som regeringen vill flytta fram till 2045 
(Regeringskansliet 2017). Det finns ett antal etappmål uppsatta längs vägen, EUs 20-
20-20 är ett exempel. Det innebär att växthusgasutsläppen ska vara: 
 

• 20 % mindre 2020 jämför med 1990,  
• 20 % av energin ska vara förnybar, 
• 20 % högre energieffektivitet.  

 
Till 2030 ska dessa värden vara 40 % lägre utsläpp, 27 % förnybart och 27 % mer 
effektivt (EU-upplysningen 2016).  
 
Att utsläpp av växthusgaser vid förbränning av fossila bränslen är ett problem är vida 
känt. Det är därför viktigt att alla tar sitt ansvar och arbetar mot ovan nämnda mål när 
tillfälle ges. Bison är i precis den situationen. Det är ett företag som säljer produkter 
som har med musik att göra, allt som inte låter. Stolar, notställ och podier med mera. 
Verksamheten bedrivs i en 700 m2 stor lokal strax norr om Årjäng i Värmland. Deras 
nuvarande värmekälla, en vedpanna från 1993, börjar bli sliten och de funderar på vad 
som ska ersätta den. Samtidigt är de osäkra på hur länge verksamheten kommer drivas 
som den gör idag eftersom ägaren börjar se slutet på sitt arbetsliv. De är intresserade 
av att utreda hur de kan ta sitt ansvar vid valet av värmesystem. Bison har höga 
miljöambitioner, de äger redan delar i vindkraft och har solceller på taket. Det är 
därför intressant att lyfta blicken och titta på hela energisystemet, kanske går det 
kombinera värme- och elsystemen så att de arbetar tillsammans för att på så sätt göra 
mest miljönytta samtidigt som det är ekonomiskt hållbart? 
 
1.1. Värme  
I Sverige kommer 55 % av energin till uppvärmning och tappvarmvatten från 
fjärrvärme, figur 1.1. Bison som ligger en bit utanför Årjäng har inte tillgång till 
fjärrvärmenätet och därför har fokus i den här rapporten lagts på biobränsleeldade 
pannor samt bergvärme. De värmekällor som utreds är vedpanna, pelletspanna, 
bergvärme och CHP. Dessa beskrivs härnäst.  
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Figur 1.1. Värmeproduktion per kraftslag i Sverige (Sköldberg & Rydén 2014).  
 
1.1.1 Solfångare 
Fördelen med solfångare är att när de väl är installerade levererar de värme utan att 
kosta något, solen skiner ju även om det inte sitter några solfångare på taket. Faktum 
är att på två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens 
befolkning använder på ett år (Energimyndigheten 2015). Därför har detta projekt valt 
att utreda hur vida solfångare är positivt för systemet, kan kostnad eller utsläpp av 
CO2-ekvivalenter minskas med hjälp av solfångare?  
 
Till skillnad från övriga värmekällor genererar solfångare inte några utsläpp av CO2-
ekvivalenter under drift. Det beror på att i solfångarens fall sker utsläppen endast vid 
tillverkningen av produkten, jämfört med de andra där stora delar av utsläppen sker 
vid användning, det vill säga vid förbränning av biobränslen eller produktion av el. 
Hur stora utsläppen av CO2-ekvivalenter blir per kWhvärme beror till stor del på var i 
världen den sitter, alltså hur mycket sol den får på sig. En annan faktor som påverkar 
är dess livslängd. Används den i 20 år blir utsläppen av CO2-ekvivalenter/kWhvärme 
bara hälften jämfört med om den används i 10 år.  
 
Esaiasson (2015) har gjort en livscykelanalys (LCA) på en plan solfångare med aktiv 
area 1,88 m2. Den visar att produktionen ger upphov till 133,15 kg CO2-ekvivalenter 
per solfångare. Den största delen av utsläppen kommer från produktionen av 
aluminium. Esaiasson (2015) gör en känslighetsanalys där mellan 0 – 100 % av 
aluminiumet kommer från återvinning. Resultatet blir att med 100 % återvunnet 
aluminium sjunker utsläppen till 108,5 kg CO2-ekvivalenter/solfångare, med 0 % blir 
det istället 301,7 kg CO2-ekvivalenter/solfångare. 
 
Greening och Azapagic (2013) har gjort en LCA där de arbetar med ett större system. 
De analyserar en 4 m2 stor solfångare från vaggan till graven där de även inkluderar 
drift och underhåll. Enligt dem släpper produktionen av en solfångare om 4 m2 ut 730 
kg CO2-ekvivalenter. 
 



	 3	

1.1.2 Ved 
En vedpanna förbränner ved som är ett biologiskt material. Vid förbränningen frigörs 
bland annat koldioxid, dock anses de utsläppen vara neutrala eftersom koldioxiden 
åter kommer att lagras i ny biomassa. De utsläpp av CO2-ekvivalenter som ändå 
uppstår och inte kan anses vara neutrala kommer från exempelvis motorsågar och 
transport, eller från ofullständig förbränning.  
 
Hur stora utsläpp av CO2-ekvivalenter som vedeldning ger upphov till skiljer sig åt 
beroende på vilken källa som informationen hämtas från. Pierobon et al. (2015) har 
gjort en LCA på vedproduktion i Italien. I rapporten utreds två fall, ett där veden 
kommer från en skog i närheten och där transporterna hålls nere (25 km), samt ett fall 
där skog importeras till Italien från Balkan (500 km). Den största delen av utsläppen, 
60 % i det fall med kort transport, kommer från förbränningen där CO2 anses vara 
neutralt men där samma antagande inte kan göras för CH4. Variationer i olika pannors 
effektivitet borde spela stor roll eftersom det är i den fasen de största utsläppen av 
CO2-ekvivalenter finns, dock framgår det inte av rapporten vilken panna eller vilken 
effektivitet de räknar med. Den näst största posten är kapning och klyvning som står 
för 20 % av utsläppen av CO2-ekvivalenter i det fall med kort transport. I Pierobon et 
al. (2015) användes el till detta, precis som i Bisons fall. Skillnaden är att Bison 
använde svensk el och Pierbon et al. räknade med italiensk el som 2014 producerades 
till 55 % av kol, olja och gas (International Energy Agency [IEA] 2014).  
 
En annan liknande studie har gjorts i Norge (Solli et al, 2009). I den erhålls ett 
betydligt större utsläpp av CO2-ekvivalenter, 77-110 g/kWhvärme beroende på om en 
ny eller gammal kamin används. Även här stod förbränningen för den största delen av 
utsläppen av CO2-ekvivalenter, 64 %, och precis som i Pierobon et al. (2015) anses 
utsläpp från förbränningen vara neutralt. Anledningen till att utsläppen av CO2-
ekvivalenter ändå blir så höga beror på ofullständig förbränning. I studien används en 
kamin av typen Jötul F602. Den är inte kopplad till en ackumulatortank och själva 
eldningen sker inte på sätt som kan liknas vid eldning mot ackumulator. Istället för att 
elda ordentligt en gång om dagen så att ackumulatortanken blir fulladdad eldas det lite 
hela tiden (1-1,25 kg/h), det bidrar till en mindre effektiv förbränning. 
 

1.1.3 Pellets 
Pellets är precis som ved ett biologiskt material, skillnaden är att pellets har förädlats 
genom att träet har torkats och pressats till pellets. Detta kräver givetvis energi och 
det gör att pellets får större utsläpp av CO2-ekvivalenter än ved. Pellets eldas i en 
panna dit det ofta matas automatiskt med en skruv för att tillgodose värmebehovet. 
 
Skillnaden i hur pellets tillverkas, används och vilka antaganden som görs har stor 
betydelse för hur stora utsläpp av CO2-ekvivalenter pellets ger upphov till. Enligt 
Hagman et al. (2009) sträcker sig pellets utsläpp av CO2-ekvivalenter från 3,6 
g/kWhbränsle till 108 g/kWhbränsle. Skillnaderna mellan dess två fall är flera. I det fall 
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där pellets ger upphov till 3,6 g/kWhbränsle tillverkas det av torrt kutterspån, vilket gör 
att torkning inte krävs. Det antas också att alla emissioner från förbränning av 
biomassa är noll. I det andra fallet tillverkas pelletsen i kombination med ett 
kraftvärmeverk. Beroende på hur allokeringen sker blir värdena olika höga och när 
emissionerna blir 108 g/kWhbränsle antas att fjärrvärme inte är en samprodukt, utan alla 
utsläpp läggs på pelletsen.  
 
IVL Svenska Miljöinstitutet har även publicerat en mer populärvetenskaplig version 
av Hagmans et al. (2011) rapport. Där redovisas det att pellets från småskalig eldning 
släpper ut från 21,9 – 25,1 g CO2-ekvivalenter/kWhvärme (Höglund 2011). Hur de 
räknar om från g CO2-ekvivalenter/kWhbränsle till g CO2-ekvivalenter/kWhvärme 
framgår inte av skriften.  
 
1.1.4 Bergvärme 
En bergvärmepump använder lågvärdig energi från marken som den med hjälp av en 
kompressor kan omvandla till en mer användbar energi. Det går till så att en 
köldbärare flödar genom borrhål i berget, under färden höjs temperaturen någon eller 
några grader. Den energin växlas sedan till en annan fluid med speciella egenskaper, 
ett köldmedium. Köldmediet förångas när den tar emot energi från köldbäraren, 
trycket höjs på köldmediet med hjälp av en kompressor och samtidigt stiger 
temperaturen på köldmediet. Temperaturen är så hög att den är användbar och kan 
därmed växlas till en värmebärare som kan ladda ackumulatortanken med värme.  
 
Vid användning av bergvärme kommer den största delen av utsläppen av CO2-
ekvivalenter från den el som används för att driva kompressorn, det gör att utsläpp 
från tillverkning av komponenter och borrhål kan antas vara försumbara (Bayer et al. 
2012). Hur stora utsläpp av CO2-ekvivalenter el ger upphov till beskrivs i kapitel 1.2 
under "Elnätet och Nord Pool" samt "Marginalel".  
 
Beroende på vilket sorts berg som finns på platsen kan det krävas olika mycket 
borrhål. Exempelvis leder kalksten värme sämre än granit och gnejs, vilket gör att om 
borrhålet borras på en plats med kalksten som berggrund måste fler/djupare hål 
borras. Även temperaturen på grundvattnet, och därmed var i landet hålet ska borras, 
påverkar hur mycket effekt per meter borrhål som kan utnyttjas. Enligt Rototec (u.å.) 
kan en meter ge mellan 10-30 Watt, enligt GreenMatch (u.å.) 10-40 Watt.  
 
1.1.5 CHP 
CHP står för Combined Heat and Power. Dessa är vanliga i Sverige och kallas även 
kraftvärmeverk, de eldas ofta med biobränsle i form av flis eller avfall. I det här 
projektet används en Stirlingmotor framtagen av Cleanergy. Den kan eldas med 
naturgas men fokus har valt att läggas på biogas eftersom det är ett förnybart bränsle. 
Motorn levererar både värme och el. 
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Enligt Energimyndigheten (2016a) produceras 36 % av biogasen i Sverige av slam 
från avloppsreningsverk och 44 % produceras i samrötningsanläggningar. En 
samrötningsanläggning rötar bland annat matavfall, gödsel och energigrödor. 
Beroende på vilken källa biogasen kommer ifrån har den olika utsläpp av CO2-
ekvivalenter. Gas från avloppsreningsverk släpper ut 11 g CO2-ekvivalenter/kWhbränsle 
och gas från samrötningsanläggningar släpper ut 40 g CO2-ekvivalenter/kWhbränsle 
(Gode et al. 2011).  
 
1.2 El  
Elproduktionen ser idag olika ut på olika platser i världen. Totalt står kol, olja och 
naturgas för två tredjedelar av elproduktionen, figur 1.2. Resterande del består till 
största del av vatten och kärnkraft. Biobränslen, vind och sol är små delar men växer 
stadigt. I Norden produceras el med lägre utsläpp då endast 12 % är fossilbaserat, 
figur 1.3. Utsläpp från elproduktion, CO2-ekvivalenter g/kWh, beror på hur elen 
produceras och varierar för olika kraftslag. Utsläpp från kol, naturgas och olja är höga 
då de hela tiden behöver bränsle för att generera el. Vatten, sol och vind har låga 
utsläpp då de använder naturkraft för att generera el. Nordisk el har därför generellt 
sett lägre utsläpp än på många andra ställen i världen.  

 
Figur 1.2. Elproduktionen per kraftslag globalt 2014 (International	 Energy	 Agency	 [IEA] 
2014). 
 

Kol	
41%	

Naturgas	
21%	

Olja	
4%	

Kärnkraft	
11%	
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17%	

Övrig	
förnybart	

6%	

Elproduktion	per	kraftslag	i	
världen	2014	
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Figur 1.3. Elproduktionen per kraftslag i Norden 2014 (IEA 2014). 
 

1.2.1 Elnätet och Nord Pool 
Det svenska elnätet är en del av det nordiska nätet. Detta för att kunna utnyttja den 
installerade effekten på bästa sätt. Exempelvis producerar Norge ofta mer el än de 
förbrukar själva med sin vattenkraft. Via det nordiska nätet kan de då leverera el till 
grannländerna till ett lägre pris än vad det exempelvis hade kostat att elda i ett 
kolkraftverk. 
 
El köps och säljs via elbörsen Nord Pool. Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Estland ingår i Nord Pool. Nord Pool sätter spotpris beroende på vilken el som är 
tillgänglig för stunden. I Sverige produceras el till största del från vattenkraft och 
kärnkraft. Detta gör att den svenska elen får låga utsläpp av CO2-ekvivalenter, 10 
g/kWh enligt Elforsk (u.å.). Eftersom Sverige är en del av det nordiska elnätet är det 
inte säkert att elen som används i Sverige producerats i Sverige. Den kan lika gärna 
komma från Norge, Finland eller Danmark. Man brukar därför prata om nordisk el-
mix när utsläpp av CO2-ekvivalenter värderas, 58 g/kWhnätel enligt Elforsk (u.å.).  
 
I framtiden kan det nordiska elnätet byggas ut för att inkludera fler länder. EU har ett 
mål om en gemensam elmarknad där länder i hela Europa kan köpa och sälja el utan 
större förluster.(Gode et al. 2009) Detta innebär att effekttoppar i större utsträckning 
skulle kunna täckas av naturkraftsel. Stora solcellsparker skulle kunna byggas i söder 
där soltimmarna är fler och intensivare för att förse norra Europa med el vid perioder 
med överskott. 
 
1.2.2 Marginalel 
Hur mycket el som produceras varierar med efterfrågan. Den el som produceras först 
är den som har den lägsta produktionskostnaden för stunden. Vind, sol och vattenkraft 
har lägst driftkostnad eftersom de rullar av sig själv när vädret tillåter. 
Bränsleberoende elproduktion blir dyrare. I figur 1.4 visas produktionskostnader för 
olika sätt att producera el. Dyrast är de fossila alternativen. 

Kol	
9%	 Naturgas	

3%	

Kärnkraft	
22%	

Vattenkraft	
52%	

Övrig	
förnybart	
14%	

Elproduktion	per	kraftslag	i	
Norden	2014	



	 7	

 
Figur 1.4. Marginalel (Persson 2008). 
 
När man som konsument vill bedöma utsläpp av CO2-ekvivalenter från elanvändning 
är ett synsätt att se elanvändningen som marginalel. Detta synsätt används vanligtvis 
då konsekvenserna av en förändring i elanvändning analyseras. Synsättet innebär att 
utsläppen av CO2-ekvivalenter anses vara samma som för den produktionsmetod som 
är dyrast för stunden (Gode et al. 2009). Utsläppen av CO2-ekvivalenter varierar då 
efter hur el produceras vid ett givet tillfälle. Vid hög efterfrågan kan det antas att de 
energislagen med lägst kostnad körs för fullt och de dyrare börjar köras. Detta gör att 
utsläppen av CO2-ekvivalenter per kWh från nätel ökar med en ökad efterfrågan. 
 
Exakta utsläpp av CO2-ekvivalenter från marginalel är svårt att beräkna då de hela 
tiden varierar. Sett ur ett nordiskt perspektiv kan det vid låg efterfrågan ses som 
nordisk el-mix och vid hög efterfrågan ses som kolkondens. För år med låga 
marginalutsläpp av CO2-ekvivalenter kan snittet vara 400 g/ kWhnätel och år med höga 
kan vara 750 g/ kWhnätel. Utsläpp av CO2-ekvivalenter från kolkondens kan uppgå till 
950 g/ kWhnätel (Elforsk u.å.). Vid analys av framtida utsläpp av CO2-ekvivalenter 
från elanvändning bör en bedömning av vilka kraftslag som kommer generera el 
göras. Enligt Gode et al. (2009) kommer kolbaserad el fasas ut och el vid hög 
efterfrågan kommer istället bestå av naturgasbaserad el som har lägre utsläpp av CO2-
ekvivalenter (Boyle 2012). En annan intressant tanke är att marginalelen sommartid 
kan täckas av solel från södra Europa om elnätet byggs ut enligt EU:s direktiv. 
 
1.2.3 Mikroproduktion 
Elmarknaden i Sverige delas in i zoner och områden där olika elbolag har geografiskt 
monopol. Kunden köper el från nätet via elbolagen. Detta är det vanligaste sättet för 
konsumenten att tillgodose sitt elbehov idag. Att producera egen el, så kallad 
mikroproduktion, blir dock vanligare. Mikroproduktion sker främst med solceller men 
det finns även småskaliga kraftvärmeverk och små vindkraftverk på marknaden. 
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Cleanergy är ett företag som har satsat på småskaliga kraftvärmeverk. Deras maskiner 
använder biogas, deponigas eller naturgas som drivmedel.  
 
Då producerad el från solceller och vindkraft varierar med solens intensitet respektive 
vindhastighet och inte alltid sammanfaller med behovet finns det ett värde i att lagra 
elen. Att lagra energi ses av många som framtiden, både i stor och liten skala. Mycket 
forskning sker på området. Ett sätt att lagra energi är med batteri. Tesla har utvecklat 
ett batteri som syftar till att integreras i ett system för mikroproduktion och 
hemmabruk. Detta möjliggör att el från exempelvis solceller kan sparas tills när ett 
behov uppstår. Som mikroproducent finns även möjlighet att sälja el ut på nätet.  
 
1.2.4 Elpris 
Elpriset består av flera delar. En rörlig del, en elnätsavgift, elskatt, moms och diverse 
fasta avgifter som exempelvis elcertifikat (elskling.se u.å.). Den rörliga delen kallas 
spotpris. Spotpriset styrs av marknaden, tillgång och efterfrågan. I Norden sätts 
spotpriset på elbörsen Nord Pool (Lindholm, K 2017). Elnätsavgiften sätts av 
elbolaget med monopol i det område där kunden är ansluten till nätet. Nätavgiften kan 
vara fast eller variera efter tid på året och dygnet (Vattenfall 2017). Skatten sätts som 
en del av regeringens budget. Momsen är 25 % på elpriset. 
 
Priset på såld el baseras på spotpriset och varierar med några öre mellan de olika 
elbolagen. Privatpersoner kan få skatteavdrag upp till 60 öre/ kWhnätel för såld el om 
den sålda elen inte överstiger 30 000 kWh/år (OX2 u.å. a). Skatteavdragen gäller dock 
inte företag. 
 
1.2.5 Framtidsutsikter, fyra fall 
Energimyndigheten har tagit fram några olika framtidsscenarion för energisystemet i 
Sverige med sikte på år 2050 (Energimyndigheten 2016b). I denna rapport kommer 
det undersökas hur tre av dessa samt ett fjärde fall utifrån dagens förutsättningar 
påverkar kostnad och utsläpp av CO2-ekvivalenter från Bisons elanvändning . Fallen 
heter Forte, Espressivo, Legato och Dagens 
 
Forte bygger på att ett starkt och driftsäkert energisystem ska driva ekonomisk 
tillväxt. Nyinvestering i kärnkraft och befintlig vattenkraft står för elförsörjningen. 
Kärnkraften utgör en bas och vattenkraften har kapacitet att regleras efter behovet. 
Detta innebär att el alltid finns tillgängligt till ett lågt pris.  
 
Espressivo går ut på att allt fler hushåll och småindustrier blir självförsörjande på el. 
Kärnkraften fasas ut och ersätts med bioeldad kraftvärme, bränsleceller och nya 
tekniker för att lagra väderbaserad el. Marginalelen kommer från Europa då Nord 
Pool blir Euro Pool. Sommarhalvåret är marginalelen solel från Sydeuropa. Elskatten 
styrs för att få konsumenter att producera sin egen el.  
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Legato innebär minskad resursanvändning och individens ansvar sätts i fokus. 
Elanvändning varieras efter tillgång på förnybar el och kunder kan tänka sig att vara 
utan el vid tillfälliga underskott. Kärnkraft fasas ut helt och ersätts inte i samma 
utsträckning som i Espressivo, individer förväntas förbruka mindre istället. Precis 
som i Espressivo kommer marginalelen från hela Europa då Nord Pool blir Euro Pool. 
Elskatten påverkas då regeringen vill få konsumenten att använda mindre el.  
 
Dagens bygger på elmarknaden som den ser ut idag och är inte en del av 
Energimyndighetens framtidsutsikter. Elen på nätet består av nordisk el och höga 
spikar i effektbehovet täcks av el från kolkondens.  
 
 
1.3 Syfte och mål 
Syftet är att ta reda på hur olika komponenter och reglerfunktioner påverkar kostnad 
och utsläpp av CO2-ekvivalenter för att hjälpa Bison i deras val av energisystem. 
 
Målet är att hitta de energisystem som har lägst kostnad, kr/kWh, och utsläpp, kg 
CO2-ekvivalenter/kWh. Genom att dela upp systemet i två delar, ett värme och ett 
elsystem, utreds vad som påverkar systemen var för sig. Sedan kombineras resultaten 
för att få en helhetsbild av hur mycket energisystemet kostar och släpper ut per år.  

2. Metod 
Som hjälpmedel för att svara på syfte och mål har en modell i Simulink byggts över 
Bisons energisystem. Modellen simulerar energiflöden under ett år.  
 
Nyckeltal i denna rapport är kr/kWh och g CO2-ekvivalenter/kWh. Beroende på 
sammanhang syftar en kWh på olika saker.  
 

• Ur ett systemperspektiv talas om kostnad och utsläpp av CO2-ekvivalenter för 
att tillgodose en kWh av Bisons energibehov. Detta används i resultaten då 
flera komponenter samverkar och benämns kr/kWhsyst respektive g CO2-
ekvivalenter/kWhsyst. 

•  Behovet delades upp i värme och el för respektive resultat. Värmebehovet 
benämns kr/kWhvärmesyst och g/kWhvärmesyst. Elbehovet benämns kr/kWhelsyst och 
g/kWhelsyst. 

• Kostnad och utsläpp från en kWh producerad värme eller el från en given 
komponent. Värme benämns kr/kWhvärme och g/kWhvärme. El benämns kr/kWhel 
och g/kWhel.  

• Såld och köpt el värderas efter kostnad och utsläpp från en kWh nätel. 
Benämning kr/kWhnätel och g/kWhnätel 

• Energiinnehållet i bränsle benämns kr/kWhbränsle samt g/kWhbränsle. 
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2.1 Värme 
2.1.1 Översikt 
I dagsläget får Bison sin värme och det mesta tappvarmvattnet från en vedpanna med 
inbyggd ackumulatortank. Vedpannan är en CPA 2 Ackumulatorpanna och har enligt 
produktspecifikationen en effekt på 50 kW och ackumulatorvolym på 2,3 m3. Huset 
värms sedan genom golvvärme och med radiatorer. Under några sommarmånader när 
värmebehovet är litet får de tappvarmvatten från en varmvattenberedare som värms av 
el.  
 
Modellen i Simulink användes för att kunna modellera ett nytt system. Där användes 
värmekällorna ved, pellets, bergvärme och CHP var för sig för att tillgodose behovet 
som baserades på Bisons värmebehov. Dessa levererade värme till en 
ackumulatortank som sedan tillgodosåg behovet. Värmekällorna kombinerades sedan 
med solfångare för att se hur de påverkade systemet. 
 
De olika värmekällorna utvärderades genom att undersöka hur kostnader och utsläpp 
av CO2-ekvivalenter varierade när storleken på ackumulatorn och solfångarna 
ändrades, med målet att hitta den dimensionering som hade lägst kostnad och utsläpp. 
 

2.1.2 Beräkning av energiflöden 
Behov 
Bison eldar cirka 100 m3t ved per år, hur mycket energi den innehåller beräknades 
enligt (1). Vedvolym kan mätas på många olika sätt. m3t betyder travat mått, det 
innebär att veden är huggen och travad. 1 m3t björkved innehåller 1,56 MWh 
(SkogsSverige u.å. a och b).  

𝑄!"# = 𝑉!"# ∙ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑖 𝑣𝑒𝑑       (1) 

Därefter användes (2) för att beräkna khus. 

𝑘!!" =
𝑄𝑣𝑒𝑑 ∙ 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎
(𝑇𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)

        (2) 

I (2) krävdes Tbalans, den antogs till 17°C (Boverket 2012). 𝑇!"# är uppmätta data för 
varje timme, dessa hämtades från SMHIs öppna data. Verkningsgraden på pannan 
antogs till 60 % (IVL 2001).  
 
När Bison under några sommarmånader inte eldar för uppvärmning värms 
tappvarmvattnet av elenergi i en varmvattenberedare. Tanken var att det nya systemet 
även skulle värma detta vatten. Med en överslagsräkning kunde det konstateras att 
denna del var liten i sammanhanget och därför försummades den.  
 
Därefter användes (3) för att beräkna effektbehovet under varje timme på året.  
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𝑄!"# = 𝑘!!" ∙ (𝑇!"#"$% − 𝑇!"#)      (3) 

 

Beskrivning av komponenter 
Ackumulatortanken användes för att lagra energi från tillfällen med liten eller ingen 
värmeproduktion till tillfällen med ett värmebehov. I modellen delades tanken upp i 
tre lika stora zoner för att på bästa sätt beskriva verkligheten, se figur 2.1. Värme 
tillfördes i toppen av tanken av alla värmekällor förutom från solfångarna. Den VVX-
slingan placerades istället i botten av tanken för att få så kallt vatten som möjligt in i 
solfångarkretsen och därigenom hög effektivitet. Drivkraften för värmetransporten 
inuti tanken beskrevs med två delar. Dels massflödet genom radiatorerna som 
tillfördes i botten av tanken och tappades ur i toppen, dels en konvektiv transport som 
drevs av temperaturskillnader. Den konvektiva konstanten har antagits till 2500. Hur 
temperaturen i zonerna förändrades beskrevs av (4) – (6). Energiflödena beskrevs av 
(7) – (12). Effekten från de olika värmekällorna redovisas i tabell 2.1.  
 

 
Figur 2.1. Energiflöden i ackumulatortanken. 
 

∆!!
∆!
=  !!"#!!!"##"$%!!!"#!!!"#!!!!→!!!∙ !!!!! !!!"!!!ö!"#$%

!!∙!! !
  (4) 

∆!!
∆!
=  !!!→!!!∙ !!!!! !!!!→!!!!ö!"#$%!!∙ !!!!!

!!∙!! !
    (5) 
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∆!!
∆!
=  !!"#$å!"#$%!!!"#$!,!"#!!!!→!!!!ö!"#$%!!∙ !!!!!

!!∙!! !
    (6) 

𝑄!" =  𝑚!"# ∙ 𝑐! ! ∙ 𝑇!        (7) 

𝑄!!→! =  𝑚!"# ∙ 𝑐! ! ∙ 𝑇!       (8) 

𝑄!!→! = 𝑚!"# ∙ 𝑐! ! ∙ 𝑇!               (9) 

𝑄!"#$!,!"# = 𝑚!"# ∙ 𝑐! ! ∙ 𝑇!"#$!      (10) 

𝑄!ö!"#$% =  
𝑇1/2/3 − 𝑇𝑟𝑢𝑚

𝑅         (11) 

 

Tabell 2.1. Levererad effekt från respektive värmekälla. 
Värmekälla Levererad effekt [kW] 
Ved 50 
Pellets 50 
CHP 34 eller 51 
BVP 40 

 

För att få rätt temperatur i radiatorkretsen shuntades returvatten från radiatorkretsen 
ihop med vatten från zon 1 i ackumulatorn, figur 2.2. Dessa massflöden beskrevs med 
(12) och (13). 

𝑚!"#$"%&! =
𝑘ℎ𝑢𝑠 ∙ (𝑇𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)
𝑐𝑝 𝑣 ∙ (𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)

      (12) 

𝑚!"# =
𝑚𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 ∙ (𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑇𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡)

(𝑇1 − 𝑇𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡)
      (13) 

 

 
Figur 2.2. Beskrivning av massflödet av vatten kring shunten. 

 
Då det redan fanns solceller på taket av den aktuella byggnaden fanns också data på 
levererad eleffekt under årets alla timmar. Dessa, samt antagna verkningsgrader på 
solfångare och solceller, användes för att beräkna tillförd effekt från solfångarna (14). 
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Verkningsgraden på solceller antogs till 14 % (Solarlab Sweden u.å.) och för 
solfångare användes (15) för att göra verkningsgraden beroende av utetemperaturen 
(Hellström 2008).   

𝑄!"#$å!"#$% = 
!!"#$%##

!!"#$%## ∙ !!"#$%##
 ∙ 𝜂𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝐴𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒    (14) 

𝜂!"#$å!"#$% = 0,5+ 𝑇!"# ∙ 0,8       (15) 

Vedpannan startade när temperaturen i zon 1 i ackumulatorn sjunikt till 55°C. Sedan 
värmde den med konstant effekt till temperaturen blev 90°C då den slog av. Dess 
verkningsgrad antogs till 90 % (Energimyndigheten 2014a). Pelletspannan fungerade 
på samma vis med samma verkningsgrad (Energimyndigeheten 2014b). 
 
CHPn som användes såg till att hålla temperaturen i zon 1 inom intervallet 50-55°C. 
Den levererade 7 kW el och 17 kW värme samtidigt som 2 kW gick förlorat 
(Cleanergy u.å.). För att få en rättvis fördelning av kostnad och utsläpp mellan värme- 
och elsystem gjordes en allokering utifrån energimängd. 71 % räknas till värme och 
29 % räknas till el. 
 
Bergvärmepumpen höll precis som CHPn temperturen i zon 1 i ackumulatorn inom 
intervallet 50-55°C. Två antaganden som gjordes är att borrhålet kunde leverera 20 
W/m (GrennMatch u.å.; Rototec u.å.) samt att värmepumpen hade ett konstant COP 
på 3. 
 
2.1.3 Ekonomi 
Beräkningsmetod 
Det sätt som användes för att jämföra ekonomi på var nuvärdesmetoden. Med den 
räknades framtida utgifter och inkomster om till vad de är värda idag, där hänsyn togs 
till ränta, inflation och kommande prisändring.  
 
Utgifter och inkomster delades i detta projekt upp i tre olika delar. Investeringar, 
årliga utgifter och restvärden. I investeringar ingick de komponenter som köps för att 
få igång systemet, exempelvis pannor, ackumulator och solfångare. Eftersom att alla 
komponenter som nyinstallerades inte har samma livslängd användes restvärde. Det 
innebär att om en komponent håller i 20 år och en annan i 30 år antogs det att den som 
fortfarande fungerar har ett värde och kan antingen säljas eller fortsätta användas. 
Till de årliga utgifterna räknades till exempel pellets och servicekostnader.  
 
Då investeringar i alla nya komponenter sker i början på första året var deras nuvärde 
det värde de köptes för. Till detta adderades en installationskostnad som antogs till 25 
% av den totala investeringskostnaden. Restvärdet på olika komponenter räknades 
med (16) om till nuvärde, där n är livslängden på den komponenten med kortast 
livslängd, se tabell 2.2. Restvärdet beskrevs med (17). Realräntan antogs till 2 %.  
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𝑁 = 𝑇
(1+𝑟)𝑛

          (16) 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = Å𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑  ∙ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔      (17) 

 
Tabell 2.2. Livslängden på olika komponenter. 
Komponent Livslängd, år 
Ackumulatortank 30 
Solfångare 30 
Vedpanna 30 
Pelletspanna 25 
CHP 25 
BVP 20 
Borrhål 30 
 
De årliga utgifterna räknades om till nuvärde enligt (18). Till de årliga utgifterna 
adderades en service- och reparationskostnad som antogs till 2 % av den totala 
investeringskostnaden.  

𝑁 = 𝑇 ∙ 1−(1+𝑟)
−𝑛

𝑟           (18) 

När alla utgifter och inkomster hade räknats om till nuvärden adderades dessa till ett 
nettonuvärde. Med hjälp av det och annuitetsmetoden beräknades kostnaden per år 
enligt (19). För att kunna redovisa resultaten med enheten kr/kWh dividerades 
nettonuvärdet med det årliga behovet, 93,6 MWh.  

𝐴 = 𝑁𝑁𝑉 ∙  𝑟
1−(1+𝑟)−𝑛

       (19) 

 
Indata 
Investeringskostnader och priser på de rörliga utgifterna redovisas i tabell 2.3. Elpriset 
som användes i utredningen av värme består av tre delar - elnätspris, 
produktionskostnad och elskatt. Elnätspriset i området var 32 öre/kWhnätel (Vattenfall 
2017). Eftersom att Bison har andelar i vindkraft betalar de ett fast pris på 
produktionskostnaden, 28 öre/kWhnätel (OX2 2017). 2016 var skatten på el 29,5 
öre/kWhnätel (Skatteverket 2017). Det gav ett totalt elpris på 89,5 öre/kWhnätel. Alla 
priser exklusive moms.  
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Tabell 2.3. Kostnader. 
Komponent Pris Enhet Referens 
Solfångare 3 000 kr/m2 Svensk Solenergi 2017 
Vedpanna 52 000 kr/st BAXI 2017 
Pelletspanna 48 000 kr/st BAXI 2017 
CHP 340 000 kr/st Sahlin 20171 
BVP 123 000 kr/st Nibe u.å. 
Borrhål 300 kr/m Blom Westergren 2014 
Ackumulator 
1:a m3 

20 000 kr/m3 BAXI 2017 

Ackumulator 
följande m3 

10 000 kr/m3 BAXI 2017 

Ved 100 kr/m2 Bisons uppskattning 
Pellets 48 öre/kWhbränsle Pelletsförbundet 2015 
Biogas 13,65 kr/kg Karlskoga energi & miljö 2017 
Elpris 89,5 kr/kWhnätel Se ovan 
 
2.1.4 Beräkning av miljöeffekter 
Beräkningsmetod 
Utifrån beskrivningen i introduktionen har varje värmekälla ålagts med ett 
utsläppsvärde, dessa redovisas i tabell 2.4. De utsläpp av CO2-ekvivalenter som har 
tagits hänsyn till är den del som gav upphov till störst utsläpp. För alla värmekällor 
utom solfångare var det bränslet, eller elen i bergvärmens fall.  
 
För att kunna redovisa utsläppen av CO2-ekvivalenter med värdet g/kWh adderades 
utsläppen för ett år samman och dividerades sedan med behovet för ett år, 93,6 MWh. 
 
Indata 
Den funktionella enheten i Greening och Azapagic (2013) är en solfångare på 4 m2, 
den släpper ut 730 kg CO2-ekvivalenter. För att förenkla beräkningarna delades 
utsläppen av CO2-ekvivalenter med arean. Då erhölls utsläppsvärdet 182,5 kg/m2.  
 
I Pierobon et al. (2015) utreddes två fall, ett med lång transport och ett med kortare. 
Eftersom transporterna i Bisons fall inte är särskilt långa användes det korta scenariot 
och utsläppen av CO2-ekvivalenter antogs därför till 15,5 g/kWhvärme. 
 
Utsläppsvärdena för biogas som redovisas i Gode et al. (2011) är inte i enheten CO2-
ekvivalenter. Dessa räknades därför om till det med hjälp av GWP-faktorerna i tabell 
2.5. 
 

																																																								
1 Christer Sahlin Cleanergy, telefonsamtal 30 mars 2017. 
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Tabell 2.4. CO2-utsläpp. 
Värmekälla  Värde  Referens 
Solfångare 182,5 kg/m2 Greening och Azapagic (2013) 
Ved 15,5 g/kWhvärme Pierobon et al. (2015) 
Pellets 22 g/kWhvärme (Höglund 2011) 
CHP 30 g/kWhbränsle Gode et al. (2011) 
BVP 10/58/400/750 g/kWhnätel Elforsk (u.å.) 
 
Tabell 2.5. Global warming potentials (Greenhouse Gas Protocol u.å.). 
Namn  Kemisk formel  GWP 
Koldioxid CO2 1 
Metan CH4 25 
Lustgas N2O 298 
 
2.1.5 Simulering 
För att ta reda på vilka dimensioneringar som gav låga kostnader och låga utsläpp av 
CO2-ekvivalenter gjordes till en början grova simuleringar för att upptäcka trender. 
Efter detta gjordes mer specifika simuleringar för att hitta minimipunkter, alltså den 
dimensionering av värmesystemet som gav lägst kostnad eller lägst utsläpp av CO2-
ekvivalenter. De dimensioneringar som varierades var olika stora volymer på 
ackumulatorn och olika areor på solfångarna. Detta gjordes för alla värmekällor. 
 
Den vedpanna som kostnaden hämtades från, BAXI Excellent 50 Lambda, hade ett 
krav på minsta ackumulatorvolym, 3 m3 (BAXI 2015). Därför har inte mindre 
volymer än den simulerats för vedpannan. Maximal volym som simulerades var 5 m3. 
Solfångarareor mellan 0 och 30 m2 testades. 
 
Vid simuleringar med pellets, bergvärmepump och CHP som värmekälla testades 
ackumulatorvolymer från 1 – 5 m3 samt solfångarareor från 0 – 30 m2. 
 
I flera fall visade simuleringarna att en stor area solfångare var positivt. För att inte 
ackumulatorn skulle bli överhettad sattes en gräns att om temperaturen i zon 1 
översteg 93°C stängdes solfångarkretsen av och slutade leverera värme till 
ackumulatorn. Något som då inträffade var att zon 2 och 3 gick över 100 °C. På grund 
av det, och det faktum att förbättringspotentialen ansågs minimal, gjordes inga 
simuleringar med solfångarareor över 30 m2.  
 
Den CHP som användes hade en värmeeffekt på 17 kW per panna. Vid 
ackumulatorvolymer över 2 m3 räckte det då med två stycken pannor, 34 kW. Vid 1 
m3 krävdes det tre stycken pannor, 51 kW. 
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2.1.6 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys gjordes för att se hur stor påverkan variationer i indata hade på 
resultatet. En slags fingervisning om resultatets säkerhet. Ett flertal parametrar har i 
det här projektet varierats, dessa var: 
 

• För ett mer allmänt resultat kring vedeldning köptes all ved, priset blev då 
cirka 500 kr/m3 (Norra Vikens Gård u.å.).  

• För pellets har litteratur från två källor använts. De värden som har testats är 
extremerna från dessa källor, 3,6 g CO2-ekvivalenter/kWhvärme, 21 g CO2-
ekvivalenter/kWhvärme och 120 g CO2-ekvivalenter/kWhvärme.  

• COP har ändrats från konstant 3 till konstant 4. 
• Effekten per meter borrhål har ändrats från 20 W till 40 W. 
• Båda åtgärderna ovan kombinerades, alltså COP på 4 samt 40 W/m. 
• Precis som för pellets testades extremerna i utsläppsspannet, 11 g/kWhbränsle 

och  40 g/kWhbränsle. 
	
2.2 El 
2.2.1 Översikt 
I dagsläget tillgodoser Bison sitt elbehov genom andelar i en vindkraftpark samt med 
87 m2 solceller på taket. Solcellerna levererar el till behovet då de sammanfaller samt 
säljer överskott ut på nätet. Då ett allmänt perspektiv eftersträvats har det bortsetts 
från att Bison har andelar i vindkraft, istället har el värderats som el från nätet. Totalt 
har Bison ett elbehov på 37,7 MWh. Elbehovet som användes var 26,6 MWh då de 
befintliga solcellerna tillgodoser 11,1 MWh.  
 
För att beskriva elanvändningen på Bison byggdes en modell i simulink. Modellens 
uppbyggnad var övergripande enligt följande, el producerades via CHP och solceller. 
Elbehovet subtraherades med producerad el. Vid överskott skickades elen först till 
batteriet om ett sådant ingick i systemet och sedan till såld el där värderades kostnad 
och utsläpp värderades enligt kap 2.2.3 och kap 2.2.4. Underskott skickades till köpt 
el där kostnad och utsläpp värderades enligt kap 2.2.3 och kap 2.2.4.  
 
2.2.2 Beräkning av energiflöden 
Behov 
Bisons elanvändning fanns loggad timvis hos leverantören OX2. Dessa timdata 
beskrev elbehovet i modellen som byggdes i simulink 
 
CHP 
CHP producerar både värme och el. En allokering av kostnader och utsläpp relaterade 
till bränsleförbrukning samt produktion av komponenten gjordes enligt kapitel 2.1 
Värme. För att tillgodose värmebehovet krävdes två CHP-maskiner. CHP reglerades 
på 3 sätt för att variera vilka timmar el producerades. Dessa regleringar refereras till 



	 18	

som Rullande, Fossil gräns och Behov och visas nedan i figur 2.3 - 2.5. I figurerna 
visas värmeeffekten från CHP, eleffekten följde samma mönster.  
 
Regleringen Rullande visas i figur 2.3. Två CHP kördes kontinuerligt efter 
värmebehovet vilket gav en konstant effekt på 34 kW då CHP användes. 
 

 
Figur 2.3. Värmeeffekt från CHP reglering Rullande. 
 
Regleringen Behov visas i figur 2.4. En CHP rullade kontinuerligt efter 
värmebehovet. Den andra användes då den första inte klarade värmebehovet själv.  
 

 
Figur 2.4. Värmeeffekt från CHP reglering Behov. 
 
Regleringen Fossil gräns visas i figur 2.5. CHP kördes på samma sätt som i Behov 
med tillägget att den andra CHP användes även då sverigeförbrukningen var över den 
fossila gränsen. Fossil gräns förklaras i kapitel 2.2.4.  
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Figur 2.5. Värmeeffekt från CHP reglering Fossil gräns för fallet Dagens. 
 
CHP höll temperaturen i ackumulatorn mellan 50 och 55 C˚. Levererad effekt var 17 
kW värme och 7 kW el. Funktionsbeskrivning samt kostnad hämtades från Cleanergy.	
(u.å.)	samt	Sahlin 20172 
  
Solceller 
Bison har 87 m2 solceller installerade sedan mars 2016. Maximal takyta lämplig för 
solceller på Bison är 261 m2 inklusive de 87 m2 som redan är upptagna. Därför 
testades inte större solcellsarea. Producerad el från de befintliga solcellerna fanns 
loggat timvis sedan installationen. 2016 producerade solcellerna 11,1 MWh. För att få 
eleffekten från 1 m2 solcell delades timvärdena med 87 m2.  
I simulink multiplicerades antal ytterligare installerade solceller med eleffekten från 1 
m2 solcell för att få producerad mängd el från solcellerna. Utsläpp och kostnad för 
solceller är kopplad till tillverkning och installation.  
 
Kostnaden för 1 m2 solcell som använts är 2 424 kr. Kostnaden hämtades från OX2 
(OX2 u.å. b.) och deras paketpris på 65 m2 solceller. Totalkostnaden för detta paket 
delades med 65 m2 för att få kostnaden för 1 m2 solcell. Totalkostnad för installation 
av solceller beräknades enligt (20). Då ett mer allmänt perspektiv på solcellers 
lönsamhet söktes användes (20) utan att subtrahera med 87 m2.  
 
Utsläppen av CO2-ekvivalenter från tillverkning av en panel solcell i (Stoppato 2008) 
En panel är 0,65 m2 och har ett utsläpp på 800 g CO2-ekvivalenter. Denna siffra 
räknades om för att beskriva utsläpp från 1 m2 solcell och blev 1230 g CO2-
ekvivalenter. Totala utsläpp av CO2-ekvivalenter från installation av solceller 
beräknades enligt (21). 
 
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑟 = 2424 𝑘𝑟/ 𝑚! ∙ (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 − 87)       (20) 
 

																																																								
2	Christer	Sahlin	Cleanergy,	telefonsamtal	30	mars	2017.	
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𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝐶𝑂!𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑔 = 1230 𝑔/ 𝑚! ∙ (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 − 87)   (21) 
	
Batteri	
Batteriet lagrade egenproducerad el vid överskott för att kunna använda vid senare 
underskott. Batteriet som användes var Tesla Powerwall (Tesla 2017). På samma sätt 
som för solceller är utsläppen av CO2-ekvivalenter från batteriet kopplade till 
produktion av batteriet. Batteriet reglerades på två sätt, Rullande och Fossil gräns. 
Icke att förväxla med regleringarna av CHP. Rullande innebär att laddning vid 
överskott av egenproducerad el och urladdning vid underskott. Det som styrde om det 
gick att ladda i och ur var batteriets laddning. Fossil gräns hade samma grund som 
Rullande med begränsningen att batteriet enbart laddades ur då sverigebehovet var 
över den fossila gränsen för respektive fall. 
 
Batteriet har en lagringskapacitet på 13,5 kWh och kostar 57 700 kr exklusive moms. 
Utsläppen av CO2-ekvivalenter från litium-jon batterier är 22 kg CO2-ekvivalenter/kg 
batteri (Majeau-Bettez 2011). Teslas Powerwall väger 120 kg vilket innebär utsläpp 
av cirka 2 700 kg CO2-ekvivalenter per batteri. Batteriet har en in/ut effektivitet på 90 
%, detta innebär att 10 % av elenergin som laddas i batteriet går förlorad.  
 
2.2.3 Beräkning av lönsamhet 
Vid beräkning av systemets lönsamhet summerades bränslekostnad och 
investeringskostnad kopplade till elanvändningen med netto balansen från köpt och 
såld el på nätet under ett år. Den totala årskostnaden divideras med Bisons elbehov 
26 600 kWh för att få kr/kWhelsyst. Detta gjordes för alla 4 fall. Investeringskostnaden 
beräknades utifrån en livslängd på 20 år. Elpriset för köpt och såld el skiljde sig åt. 
Priset på köpt el bestod av 3 delar. Spotpris, elskatt och nätavgift enligt (22). 
Nätavgiften var konstant för alla fall och hämtades från (Vattenfall 2017). Elskatten 
varierade från fall till fall. I Dagens och Forte utgick från värdena 2017. Elskatten 
antogs öka med 50 respektive 100 % för Espressivo och Legato jämfört med Dagens 
nivå. Spotpriset varierade för varje timme och för varje fall enligt (23 och (24). 
Ekvation (23) klockan 06:00 till och med 22:00 och (25) övriga timmar på dygnet. 
För att bestämma spotprisets snitt över året för de fyra fallen gjordes en historisk 
granskning av spotpriset från år 1996 - 2016 (Energimyndigheten 2017). Dagens och 
Forte antogs ha liknande snitt som 2016. Espressivo antogs ligga på ett medelhögt 
snitt. Legato antogs ha ett snitt lite över den högsta noteringen från år 2010. Priset på 
såld el var spotpriset (25).  
 

• Elbas. Elbasen sattes som en konstant ca 0,1 kr/ kWhnätel lägre än det önskade 
snittet på spotpriset.  

• Dagsökning. Användningen av el är generellt högre och dyrare på dagen. 
Dagsökningen användes för att representera denna spotprisets ökning på 
dagen. 
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• Eltemp. Eltempen fick spotpriset att variera med utetemperaturen. För varje 
fall ställdes den in för att uppnå spotprisets önskade snitt över året. 

 
𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑒𝑙𝑠𝑝𝑜𝑡 + 𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝑛ä𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡       (22) 
 
𝐸𝑙𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑑𝑎𝑔 !"

!"!
= 𝑏𝑎𝑠 + 𝑑𝑎𝑔𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − (𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝)   (23) 

 
𝐸𝑙𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑡 = (𝑏𝑎𝑠 − (𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝) )     (24) 
 
𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑠å𝑙𝑑 = 𝑒𝑙𝑠𝑝𝑜𝑡        (25) 
 
För att hitta den kombination av komponenter som gav det system med högst 
lönsamhet gjordes först en simulering för varje värmekälla utan reglering, batteri eller 
ytterligare installation av solceller. Då ved/pellets hade högst lönsamhet testades 
denna med ytterligare installation av solceller. Detta gjordes med och utan batteri.  
För ett mer generellt perspektiv på solcellers lönsamhet gjordes elva simuleringar med 
varierad solcellsarea från 0-261 m2. Dessa gjordes för ved/pellets utan batteri i 
systemet. I tidigare simuleringar hade enbart solceller över 87 m2 en 
investeringskostnad. I det generella perspektivet hade alla solceller 
investeringskostnad.  
 
Indata 
Tabell 2.7 visar indata som använts vid beräkning av elpriset för respektive fall. 
Elskatten 2017 för Dagens och Forte hämtades från (Skatteverket 2017). Ekvation 
(24) hämtades från (Beiron 2016). Utetemperaturen hämtades från SMHIs öppna data.  
 
Tabell 2.7. Indata för kostnadsberäkning av el kr/ kWhnätel. 
 Dagens Forte  Espressivo Legato 
Bas [kr/kWh]  0,25  0,25  0,35  0,50 
Dagsökning [kr/kWh] 0,20 0,15 0,20 0,20 
Eltemp 0,012 0,007 0,007 0,007 
Elskatt [kr/kWh] 0,295 0,295 0,450 0,600 
Nätavgift [kr/kWh] 0,32 0,32 0,32 0,32 
Spotpris årssnitt [kr/kWh] 0,30 0,30 0,45 0,60 
 
2.2.4 Beräkning av miljöeffekter 
Vid beräkning av systemets miljöeffekter, summerades utsläpp av CO2-ekvivalenter 
från bränsle och produktion av komponenter kopplade till elanvändningen med netto 
balansen av utsläpp från köpt och såld el enligt (26).  
 
Utsläpp av CO2-ekvivalenter från nätel värderades olika beroende på 
sverigeförbrukningen och tid på året. Då sverigeförbrukningen var över den fossila 
gränsen värderades utsläppen från nätel enligt (27) för respektive fall. Då 



	 22	

sverigeförbrukningen var under den fossila gränsen värderades utsläppen som nordisk 
el-mix, 58 g CO2-ekvivalenter/ kWhnätel (Elforsk u.å.). Utsläppen under perioden maj 
till och med augusti antogs för alla fall utom Dagens ha konstanta utsläpp på 58 g 
CO2-ekvivalenter/ kWhnätel då marginalen antogs bestå av solel från Europa. 
Utsläppen inom det fossila intervallet varierade från fall till fall och visas i tabell 2.6. 
Forte, Espressivo och Legato hade ett kortare intervall med ett lägre utsläppstak än 
Dagens då höga marginalelsutsläpp i dessa fall kom från naturgas istället för 
kolkondens. Detta enligt Gode et al. (2009). Såld el värderas negativt då den anses 
ersätta el på nätet. Detta gör att systemet kan få negativa utsläpp. De totala utsläppen 
av CO2-ekvivalenter för systemet under ett år divideras med Bisons elbehov 26 600 
kWh för att få g CO2-ekvivalenter/kWhelsyst.  
 

• Fossil gräns. Den fossila gränsen representerar gränsen då marginalel med 
höga utsläpp av CO2-ekvivalenter börjar förekomma på nätet. För respektive 
fall har producerad el MWh/år från källor med låga utsläpp av CO2-
ekvivalenter sammanställts. Forte, Espressivo och Legato bygger på 
(Energimyndigheten 2016b), Dagens bygger på ((Energimyndigheten 2017).  
Totalt producerad mängd el under ett år från dessa källor delades sedan med 
antal timmar på ett år för att få ett snitt för varje timme. Detta snitt är den 
fossila gränsen för varje fall. Till källor med låga utsläpp av CO2-ekvivalenter 
räknades vind, vatten, sol, bio och kärnkraft.  
 

• Sverigeförbrukningen. Sverigeförbrukningen är den totala elförbrukningen i 
Sverige för varje timme under ett år. Data har hämtats från Nord Pools 
statistik för 2016.  

 
• Fossilt intervall. Det fossila intervallet beskriver utsläppsvariationen av CO2-

ekvivalenter över den fossila gränsen. Intervallet börjar med låga utsläpp av 
CO2-ekvivalenter vid den fossila gränsen och ökar linjärt med 
sverigeförbrukningen. 

 
• Linjär konstant. Utifrån sverigebehovet beskriver den linjära konstanten 

vilka utsläpp av CO2-ekvivalenter som förekommer varje timme från nätel 
inom det fossila intervallet. Den får utsläppen av CO2-ekvivalenter att öka 
linjärt inom intervallet. 

	
𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑔/𝑘𝑊ℎ = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑘𝑜𝑚𝑝 + 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑛ä𝑡𝑒𝑡 (26) 
 
𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑔/𝑘𝑊ℎ = 400 + 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝑒𝑙 𝑠𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 − 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 𝑔𝑟ä𝑛𝑠  (27) 
 
Vid sökning efter de system med lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter gjordes samma 
inledande simulering som vid sökning efter de system med högst lönsamhet. Då CHP 
hade negativa utsläpp testades vidare bara lösningar med CHP. Sedan testades olika 
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regleringar av CHP, Rullande Fossil gräns och Behov. Fossil gräns testades för 
respektive fall. Vidare testades olika solcellsareor 87 m2, 150 m2 och 261 m2 med den 
CHP körning som gav lägst utsläpp. För att bedöma batteriers miljöeffekter testades 
först körningar med 1-3 batterier utifrån batteriregleringen Rullande och Fossil gräns 
utifrån fallet dagens. Sedan testades den körning med batteri som gav lägst utsläpp av 
CO2-ekvivalenter med och utan batteri. Till sist testades systemlösningen med 261 m2 
solceller, reglering av CHP efter Fossil gräns och utan batteri med ökad 
ackumulatorvolym. Ackumulatorvolymerna som testades var 5, 10, 20 och 100 m3.   
 
Indata 
I Tabell 2.6 visas indata som används vid värdering av el från nätet samt styrning av 
komponenter. 
 
Tabell 2.6. Indata för utsläppsvärdering av el. 
 Dagens Forte  Espressivo Legato 
Fossil gräns [MW] 17 500 20 000 16 500 16 900 
Fossilt intervall (Utsläpp av 
CO2-ekvivalenter) [g/kWh] 

400-950 400-600 400-600 400-600 

Linjär konstant 0,054 0,030 0,019 0,020 
 
2.3 Hela energisystemet 
För att få det totala energibehovet på Bison summerades värme- och elbehovet. Dessa 
var 93,6 MWh värme och 26,6 MWh el. De totala kostnaderna och utsläppen av CO2-
ekvivalenter dividerades sedan med det totala energibehovet för att få fram 
nyckeltalen kr/kWhsyst och g/kWhsyst. 
 
För att få en bild av hur hela energisystemet skulle dimensioneras för att uppnå lägst 
kostnad och lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter kombinerades de resultat som erhölls 
när värme- och elsystemen utreddes. De dimensioneringar som användes var de som 
gav lägst kostnad respektive lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter för värme- respektive 
elsystemet. Dessa dimensioneringar redovisas i tabell 2.8. Utsläpp av CO2-
ekvivalenter från nätel värderades enligt de fyra fallen, Dagens, Forte, Espressivo och 
Legato. 
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Tabell 2.8. Körningsinställningar vid simulering av hela energisystemet. 
 Värmekälla Ackumulator 

[m3] 
Solfångare 
[m2] 

Solceller [m2] 

Lägst kostnad Ved 3 0 85 (Legato 95) 
 Pellets 1 6 85 (Legato 95) 
 BVP 1 0 85 (Legato 95) 
 CHP 2 30 85 (Legato 95) 
     
Lägst utsläpp Ved 3 17 261 
 Pellets 3 23 261 
 BVP 5 30 261 
 CHP 10 30 261 

3. Resultat 
Rapportens resultat är uppdelat i tre delar. Till att börja med redovisas resultaten för 
värmesystemet. Därefter behandlas elsystemet för att sedan, i en avslutande del, visa 
resultaten från hela energisystemet.  
 

3.1 Värme 
I denna del av resultatet redovisas de dimensioneringar för respektive värmekälla som 
har lägst kostnad samt lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter. Utöver det kommer 
känslighetsanalyser göras för att illustrera hur säkert resultatet är. 
 

3.1.1 Ved 
Ved skulle ge byggnaden den lägsta uppvärmningskostnaden i hela undersökningen, 
cirka 16,8 öre per kWhvärmesyst. Att kombinera med solfångare skulle inte löna sig då 
kostnaden per kWhvärmesyst för ved är lägre än för solfångare. Som framgår i figur 3.1 
blir större ackumulator inte heller lönsamt eftersom det inte spelar någon roll när 
värmen produceras.  
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Figur 3.1. Kostnad per kWhvärmesyst för olika ackumulatorvolymer utan och med 5 m2 
solfångare. 
 
Som framgår i figur 3.2 är det inte stor skillnad mellan olika dimensioneringar. Vid 
15-20 m2 solfångararea är utsläppen lika stora, oberoende av ackumulatorvolym. 
 

 
Figur 3.2. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för ved kombinerat med olika 
solfångarareor för 3 och 4 m3 ackumulator. 
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3.1.2 Pellets 
Pellets är den värmekälla som har näst lägst kostnad. Det lägsta priset för 
pelletssystemet visas i figur 3.3, det fås genom att kombinera pelletspanna, 1 m3 
ackumulator och 5 m2 solfångare. Systemet kostar då 60 öre per kWhvärmesyst. 
 

 
Figur 3.3. Kostnad per kWhvärmesyst för olika solfångarareor kombinerat med 1 och 2 m3 
ackumulator. 
 
Vid användning av pelletspanna minskar utsläppen av CO2-ekvivalenter vid 
installation av solfångare. Det lägsta värdet fås med 4-5 m3 ackumulator och 23-25 m2 
solfångare, figur 3.4. Med större solfångare och ackumulator ökar utsläppen av CO2-
ekvivalenter. 
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Figur 3.4. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för pellets kombinerat med olika 
solfångarareor för 2 och 3 m3 ackumulator. 
 
3.1.3 Bergvärme 
För bergvärme kommer ett resultat för kostnad samt fyra för utsläpp av CO2-
ekvivalenter att redovisas. Detta eftersom att den el bergvärmepumpen behöver har 
värderats med fyra olika värden på utsläpp av CO2-ekvivalenter, vilket endast 
förändrar utsläppsmängderna, inte kostnaden.  
 
Trots att bergvärme har ett högre pris per kWhvärme än solfångare är det inte lönsamt 
med solfångare. Det beror på att investeringen för bergvärme påverkar priset i stor 
utsträckning, ett pris som inte minskar genom att installera solfångare. 
Bergvärmepumpen dimensioneras efter den kallaste timmen på året och då bidrar 
solen inte med särskilt mycket värme. Det system med lägst kostnad blir därför det 
som inte har några solfångare, se figur 3.5. Eftersom att bergvärmepumpen kan 
leverera värme när den behövs är det inte någon fördel att lagra värme, därmed är det 
inte någon fördel med stor ackumulator, utan 1 m3 får den lägsta kostnaden. 
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Figur 3.5. Kostnad per kWhvärmesyst för olika solfångarareor med 1, 2 och 3 m3 ackumulator. 
 
När den el som bergvärmepumpen behöver värderas som svensk el-mix minskar inte 
utsläppen av CO2-ekvivalenter av att installera solfångare, se figur 3.6. Det beror på 
att värme från bergvärmepumpen har lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter än vad värme 
från solfångarna har. Det system som har undersökningens lägsta utsläpp av CO2-
ekvivalenter finns här, bergvärme med 1 - 3 m3 ackumulator utan solfångare.  
 

 
Figur 3.6. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för bergvärme kombinerat med 
solfångare för 1, 2 och 3 m3 ackumulator. El värderas som svensk el-mix. 
 
När elen till bergvärmepumpen värderas med högre utsläpp av CO2-ekvivalenter blir 
det lönsamt med solfångare. I figur 3.7 – 3.9 redovisas utsläppen av CO2-ekvivalenter 
för bergvärme när elen värderas som nordisk el-mix samt två olika år med marginalel. 
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Tydligt i figurerna är att utsläppen av CO2-ekvivalenter minskas när solfångare 
installeras och arean ökar. Det syns också att när ackumulatorn är tillräckligt stor för 
att kunna lagra all värme som solfångarna levererar blir det inte bättre med större 
tank. Det syns i figur 3.7, med 30 m2 solfångare och 1 m3 ackumulator klarar tanken 
inte av att lagra all värme, därför ger den dimensioneringen större utsläpp av CO2-
ekvivalenter än 15 m2 solfångare och 1 m3 ackumulator.  
 
Figurerna är lika varandra, de huvudsakliga skillnaderna är storleken på utsläppen av 
CO2-ekvivalenter som varierar mycket. Med större utsläpp av CO2-ekvivalenter per 
kWhnätel blir det också större skillnad mellan systemen som värderas på samma sätt. 
För nordisk el-mix är skillnaden mellan högsta och lägsta värde 5 %, jämfört med år 
med höga marginalutsläpp där skillnaden är 14 %.  
 

 
Figur 3.7. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för bergvärme kombinerat med 
solfångare för 1-5 m3 ackumulator. El värderas som nordisk el-mix. 
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Figur 3.8. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för bergvärme kombinerat med 
solfångare för 1-5 m3 ackumulator. El värderas som marginalel med låga utsläpp. 
 

 
Figur 3.9. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för bergvärme kombinerat med 
solfångare för 1-5 m3 ackumulator. El värderas som marginalel med höga utsläpp. 
 
3.1.4 CHP 
Den CHP som används levererar 17 kW värme. Med ackumulatorvolymer på 2-5 m3 
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det tre stycken, därför är den dimensioneringen dyrare än de andra. Som syns i figur 
3.10 lönar det sig med solfångare. Ju större solfångararea som installeras desto större 
del av årets värmebehov kan täckas. Det är dock mest lönsamt att ersätta värme från 
CHPn under sommaren, ju längre tid på våren och hösten som ersätts desto dyrare blir 
det per kWhvärme. En nackdel med större solfångararea är att det under sommaren 
kommer finnas ett överskott av värme som inte kommer till användning. 
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Figur 3.10. Kostnad per kWhvärmesyst för olika solfångarareor kombinerat med 1-5 m3 
ackumulator. 
 
Vid användning av CHP ger solfångare lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter. Precis som 
i fallen när bergvärme får stora utsläpp av CO2-ekvivalenter är det en fördel att ha stor 
solfångararea och stor ackumulator, figur 3.11. 
 

 
Figur 3.11. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst för CHP kombinerat med olika 
solfångarareor för 1 – 5 m3 ackumulator. 
 
 

2	

2,1	

2,2	

2,3	

2,4	

2,5	

2,6	

2,7	

2,8	

1	 2	 3	 4	 5	

K
os
tn
ad
	[k
r/
kW

h v
är
m
e]
	

Ackumulatorvolym	[m3]	

CHP	kostnad	

Inga	solfångare	

5	m2	solfångare	

15	m2	solfångare	

30	m2	solfångare	

27	

27,5	

28	

28,5	

29	

29,5	

30	

30,5	

31	

31,5	

32	

1	 2	 3	 4	 5	

U
ts
lä
pp
	[g
/k
W
h v

är
m
e]
	

Ackumulatorvolym	[m3]	

Utsläpp	CHP	

Inga	solfångare	

5	m2	solfångare	

15	m2	solfångare	

30	m2	solfångare	



	 32	

3.1.5 Känslighetsanalys värme 
Ved 
Eftersom Bison värderar kostnaden för att ta fram veden lågt är det intressant att titta 
på hur mycket kostnaden skulle stiga om veden istället köptes färdig, dessa värden 
visas i figur 3.12. Med ett pris på 500 kr/m3 staplad ved ökar kostnaden per år med 
159 % för det billigaste systemet. Värt att notera är att det fortfarande är samma 
system som totalt sett har lägst kostnad, 3 m3 ackumulator utan solfångare.  
 
 

 
Figur 3.12. Pris för ved per kWhvärmesyst vid ett högre bränslepris, för olika ackumulatorvolymer 
och solfångarareor. 
 
Pellets 
Det utsläppsvärde som används i grundfallet är 21 g CO2-ekvivalenter/kWhvärme. Det 
är hämtat från en källa som redovisar värden mellan 21 - 25 g CO2-
ekvivalenter/kWhvärme. Om simuleringen istället görs med 25 g CO2-
ekvivalenter/kWhvärme ökar utsläppen med 13 % jämfört med grundfallet. Dessa 
värden härstammar från en annan studie där värden mellan 3,6 - 120 g CO2-
ekvivalenter/kWhbränsle redovisas. Används dessa extremer blir resultatet helt 
annorlunda, antingen minskar utsläppen av CO2-ekvivalenter med 76 % eller så ökar 
de med 414 % jämfört med grundfallet. 
 
BVP 
En känslighetsanalys på bergvärmen visade att om effekten som kan tas ut per meter 
borrhål antas till 40 W istället för 20 W minskar kostnaderna med 23 %. Det gör att 
bergvärme hamnar i samma prisklass som pellets, drygt 60 öre per kWhvärmesyst. Om 
COP antas till 4 istället för 3 minskas utsläppen av CO2-ekvivalenter med 25 % och 
kostnaderna minskas med 3 %. 
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Om dessa båda kombineras, 40 W/m och COP 4, minskar kostnaderna med 29 % och 
utsläppen av CO2-ekvivalenter med 25 %. Det visar att vilka antaganden som görs 
påverkar resultatet i stor utsträckning.  
 
CHP 
Biogas släpper ut mellan 11 – 40 g CO2-ekvivalenter/kWh, i grundfallet används 30 g 
CO2-ekvivalenter/kWh. Vid simulering med 11 g CO2-ekvivalenter/kWhbränsle, som 
gäller för biogas framställt vid avloppsreningsverk, minskar utsläppen med 59 %. 
Med det högre värdet som gäller för samrötningsanläggningar blir resultatet en ökning 
med 31 % jämfört med grundfallet.  
 
3.2 El 
I denna del av resultatet har de olika värmekällorna jämförts för att hitta den 
värmekälla med lägst utsläpp samt lägst kostnad relaterad till elanvändningen i 
energisystemet. Resultat ligger till grund för att förstå vilka faktorer som påverkar 
utsläpp och pris kopplad till elanvändning i systemet för att kunna dimensionera det 
energisystem med lägst kostnad och utsläpp. 
 
Figur 3.13 och 3.14 visar utsläpp respektive kostnad relaterad till Bisons 
elanvändning för de olika värmekällorna. Simuleringarna är gjorda utan batterier, inga 
varierade körningsförutsättningar eller solceller utöver de befintliga. Ved och pellets 
varken producerar eller förbrukar el vid drift. Detta betyder att de har samma 
elförbrukning, Bisons elbehov. Alltså kan de resultaten kombineras. Tydligt är att 
ved/pellets har lägst kostnad och att CHP har lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter föra 
alla framtider. Fokus kommer därför att läggas på ved/pellets vid sökning efter det 
systemet med lägst kostnad samt på CHP vid sökning efter det system med lägst 
utsläpp.  
 

 
Figur 3.13. Utsläpp av CO2-ekvivalenter g/kWhelsyst för Bisons elanvändning utifrån de fyra 
olika fallen.  
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Figur 3.14. Kostnad kr/kWhelsyst för Bisons elanvändning utifrån de fyra olika fallen.  
 

3.2.1 Resultat miljö 
Resultat 3.2 visar att CHP har lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter kopplad till 
elanvändning för de olika värmekällorna. Nedan visas reglervariationer av CHP, 
installation av solceller, batterier och vilka effekter olika storlekar på ackumulatorn 
får för utsläppen av CO2-ekvivalenter från elanvändningen. 
 
Tabell 3.1. CHP-reglerings påverkan på utsläppen av CO2-ekvivalenter g/kWhelsyst utifrån de 
fyra fallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tabell 3.1 visas att regleringen då CHP anpassas efter att gå full effekt maximalt 
möjligt då sverigeförbrukningen ligger över den fossila gränsen ger lägst utsläpp av 
CO2-ekvivalenter för alla fyra framtider. Vidare sökning efter det system med lägst 
utsläpp av CO2-ekvivalenter utgår från denna reglering för respektive fall.  
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Figur 3.15. Utsläppsvariation av CO2-ekvivalenter g/kWhelsyst med en ökad solcellsarea.   
 
Figur 3.15 visar utsläpp av CO2-ekvivalenter för de fyra fallen m. Från de 87 m2 som 
finns installerade i dagsläget till 261 m2 som maximalt får plats på taket. Reglering av 
CHP är anpassad efter Fossila gräns. En ökad solcellsarea ger lägre utsläpp av CO2-
ekvivalenter. Detta gäller för alla framtider då utsläppen av CO2-ekvivalenter för 
solcellsel är 45 g/kWhel medan lägsta möjliga utsläpp av CO2-ekvivalenter på el från 
nätet är 58 g/kWhnätel.  
 
	

 
Figur 3.16. Utsläpp av CO2-ekvivalenter med 1-3 batterier kopplade till systemet vid fallet 
Dagens, Reglering av CHP Fossil gräns och 261 m2 solceller installerade. 
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I figur 3.16 visas att ladda ur batteriet över fossil gräns ger marginellt större 
miljönytta än att köra rullande. Figur 3.16 visar även att fler batterier i systemet 
innebär högre utsläpp av CO2-ekvivalenter. 
 

 
Figur 3.17. De fyra fallen. Regleringen av CHP efter Fossil gräns och 261 m2 solceller 
installerade. Med och utan batteri. 
 
I figur 3.17 visas att systemet får högre utsläpp av CO2-ekvivalenter g/kWhelsyst med 
ett batteri kopplat till systemet för alla fyra fall. 
 
I figur 3.18 visas att ökad ackumulatorvolym ger minskade utsläpp av CO2-
ekvivalenter g/kWhelsyst för alla fyra fall.  
 

 
Figur 3.18. Körning från figur 3.17, utan batteri med varierande storlek på ackumulatorn. 
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3.2.2 Resultat ekonomi 
Figur 3.14 visar att ved/pellets får lägst kostnad i alla fyra fallen. I detta resultat 
redovisas lönsamhet med solceller och batterier kopplade till systemet med 
ved/pellets. 
 

 
Figur 3.19. Kostnad kr/kWhelsyst för systemet med ved/pellets med olika solfångarareor, med 
och utan batteri, fallet dagens.  
 
Figur 3.19 visar att kostnaden kr/kWhelsyst ökar med en ökad solcellsarea samt att det 
inte är lönsamt med batteri i systemet.  
 

 
Figur 3.20. Kostnad kr/kWhelsyst till följd av Bisons elanvändning med och utan batteri för de 4 
fallen med befintliga solceller.  
 
Figur 3.20 visar att batteri inte är lönsamt i något av de fyra fallen. 
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För ett mer allmänt perspektiv av solcellers lönsamhet har en serie simuleringar gjorts 
med utgångspunkt i att de befintliga solcellerna ej installerats. I figur 3.21 visas 
kostnaden för Bisons elanvändning med varierad solcellsarea för respektive fall. I 
fallen Dagens och Forte är det inte lönsamt med solceller. Espressivo får lägst 
årskostnad då 50 m2 installeras medan Legato får lägst årskostnad då 95 m2 
installeras, dessa solcellsareor gör investeringen lönsam. Solceller installerade på 
bison generar el till priset 1,27 kr/kWhel. Då har investeringskostnaden fördelats på 20 
år och delats med antal producerade kWh under ett år. Om livslängd uppgår till 30 år 
genereras el till 0,85 kr/kWhel. 
 
 

 
Figur 3.21 Elanvändningens kostnad kr/kWhelsyst utifrån de fyra fallen med ökande 
solcellsarea. 
 

3.3 Hela energisystemet 
I denna del redovisas total kostnad och totala utsläpp av CO2-ekvivalenter för hela 
energisystemet, värme och el. Resultaten i figur 3.22 visar kostnad och utsläpp av 
CO2-ekvivalenter per kWh för hela energisystemet, då det dimensionerats för att ha så 
låga kostnader respektive utsläpp av CO2-ekvivalenter som möjligt. Det innebär att de 
dimensioneringar som får lägst kostnad i figur 3.1, 3.3, 3.5 och 3.10 har använts här. 
För dimensioneringen av elförsörjningen används inget batteri, figur 3.21, samt den 
mängd solceller som är mest lönsam, figur 3.21. För värmesidan har figur 3.2, 3.4, 3.7 
- 3.9 och 3.11 legat till grund för dimensioneringen när lägst utsläpp av CO2-
ekvivalenter eftersträvas. Inget batteri används, figur 3.22, dock används maximal 
area solceller. Det framtidsfall som redovisas är det som fick lägst kostnad och 
utsläpp, Forte för alla utom CHP där Espressivo fick bäst resultat. 
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Figur 3.22. Kostnad och utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhsyst för de system med lägst 
kostnad respektive lägst utsläpp för hela energisystemet. 

4. Diskussion 
4.1 Värme 
4.1.1 Ved har lägst kostnad - och utsläpp 
Bison har en annorlunda situation. De resonerar som så att eftersom de under 
vårvintern har det lugnare med beställningar kan två personer arbeta i skogen med att 
ta ner den ved som kommer eldas under kommande säsong. Därför anser de att 
arbetskostnaden inte bör läggas på vedhanteringen, den hade funnits där ändå. De 
behöver inte heller betala något för själva skogen, den får de mot att de väljer träden 
varsamt, en slags gallring. Det kostnader som ändå uppstår uppskattas till 10 000 kr 
per år och kan innefatta framforsling, redskap med mera. För att kunna redovisa en 
mer allmän bild av kostnader när det gäller eldning med ved gjordes simuleringar med 
priser där all ved köptes. Även då får ved den lägsta kostnaden, dock inte med lika 
stor marginal.  
 
Undantaget bergvärme med svensk el-mix är ved den värmekällan med lägst utsläpp 
av CO2-ekvivalenter. Att värdera el med synsättet svensk el-mix kan ifrågasättas då 
Sveriges elnät är ihopkopplat med flera andra länder. Det gör att ved kan ses som den 
värmekällan med både lägst kostnad och lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter. Det gäller 
även när all ved köps färdigkluven, vilket beräknades i känslighetsanalysen. 
 
En viktig sak att väga in är den tid det tar att värma en fastighet med vedpanna. 
Någon måste se till att köra fram ved, aska ur pannan och vanligtvis tända den varje 
dag. Detta skiljer sig ganska mycket gentemot de andra värmekällorna som är mer 
självgående. 
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4.1.2 Solfångare 
Det är inte stor skillnad i kostnad och utsläpp av CO2-ekvivalenter vid användning av 
solfångare i kombination med vedpanna. En kombination av vedpanna, 5 m3 
ackumulator och 30 m2 solfångare kostar endast 3 öre mer per kWhvärmesyst och har 0,4 
g lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst jämfört med om systemet inte 
hade solfångare, figur 3.2. Fördelen är dels att det krävs cirka 10 m3 mindre ved per 
år, 50 m3 istället för 60 m3, men framförallt att värmebehovet från april till september 
i stort sett sköter sig själv med hjälp av solenergi. Det är därför det i figur 3.2 endast 
skiljer 3 % mellan högsta och lägsta värde. Solfångarna levererar värme främst under 
perioder när behovet inte är så stort, till skillnad mot veden som till största delen eldas 
under vintern. Då ved har låga utsläpp av CO2-ekvivalenter är det inte fördelaktigt ur 
miljösynpunkt att installera solfångare. 
 
När CHP används som värmekälla gör solfångare att både kostnaderna och utsläppen 
av CO2-ekvivalenter minskar. Hur stor solfångararea och ackumulatorvolym som är 
lönsamt att installera är svårt att avgöra då skillnaderna är små. Mönstret är att 
eftersom biogasen är dyr att köpa och har stora utsläpp av CO2-ekvivalenter lönar sig 
solfångare i stor utsträckning och kostnaderna och utsläppen minskar med ökad 
solfångararea, figur 3.10 och 3.11. Om en stor area solfångare används i kombination 
med en liten volym ackumulator kommer en stor del värme inte kunna lagras under 
sommaren, denna del kommer gå förlorad. Under vår och höst kommer däremot en 
större del av värmebehovet kunna täckas med hjälp av solen, men eftersom en stor del 
värme inte kan utnyttjas blir priset solvärme per kWh högre.  
 
Om solfångare lönar sig eller inte beror på vad de ersätter. När de ersätter ved 
kommer det inte vara lönsamt eftersom ved har ett lägre pris per kWhvärme. Pellets har 
däremot ett högre pris per kWhvärme än solfångare, i alla fall vid små areor. Som 
tidigare nämnt är det mest lönsamt att använda solfångare för att ersätta en annan 
värmekälla under sommaren, desto längre tid in på våren och hösten som ersätts desto 
högre kostnad per kWhvärme blir det. Därför finns det för pellets en tydlig gräns när det 
inte längre lönar sig med solfångare. I figur 3.3 framgår det att 5 m2 är den gränsen. 
För bergvärme som har en hög investeringskostnad, som inte minskar eftersom den är 
dimensionerad efter den kallaste timmen på året, lönar det sig inte med solvärme. 
Samma tanke kan appliceras på utsläppen för bergvärme, även där ger solvärme 
ökade utsläpp av CO2-ekvivalenter per kWhvärmesyst med ökad area.  
 

4.1.3 CHP 
Vad biogasen som används i CHPn har producerats av avgör dess utsläpp av CO2-
ekvivalenter. Känslighetsanalysen visade att om gas från avloppsreningsverk används 
minskar utsläppen av CO2-ekvivalenter med 59 % jämfört med grundfallet och CHP 
får därmed lägre utsläpp än ved. Tanken med Cleanergys CHP är att den ska använda 
sig av lågvärdig gas från exempelvis deponier (ner till 40 % metanhalt) som inte 



	 41	

kostar något eller lite att utvinna. Därför är det kanske inte optimalt att använda sig av 
köpt biogas med 98 % metan som kostar mycket mer.  
 
4.1.4 Indata och metod 
I arbetet har fokus lagts på de största utsläppskällorna för respektive värmekälla. 
Dessa antogs vara bränsle för pannorna och el för bergvärmepumpen (Bayer et al. 
2011; Saner et al. 2010). För solfångarna användes en livscykelanalys (Greening & 
Azapagic 2013). Hur väl detta stämmer är värt att diskutera. I arbetet av Saner et al. 
(2010) utreder de hur stora utsläpp av CO2-ekvivalenter de olika delarna i bergvärmes 
livscykel har. De räknar på ett hus som har ett behov av 360 MWh under 
bergvärmepumpens 20-åriga livstid, samt ett COP på 4. Borrhål, värmepump, 
köldbärare, köldmedium, värmeväxlare och transport släpper ut 10,2 ton CO2-
ekvivalenter, vilket blir 28 g/kWhvärme. Till detta adderas utsläpp från el som i Saner 
et al. (2010) består av europeisk el-mix, 599 g CO2-ekvivalenter per kWhnätel, vilket 
tillsammans blir 157 g/kWhvärme. I utvärderingen av värmekällor i det här arbetet 
testades fyra olika sätt att se på el, från 10 till 750 g CO2-ekvivalenter per kWhnätel, 
vilket resulterade i utsläpp från 3 till 250 g per kWhvärme. Solfångare, som får sina 
utsläpp baserade på hela livscykeln, får varierande utsläpp på 9 – 14 g CO2-
ekvivalenter per kWhvärme beroende på hur stor area som installeras i systemet. 
Slutsatsen är att om el värderas ha höga utsläpp fungerar det bra att försumma utsläpp 
från resterande komponenter. Om el värderas ha låga blir resultatet inte lika bra.  
 
Vilken värmeledning som kommer uppnås i borrhålet är svårt att veta på förhand. 
Därför är känslighetsanalysen som visar att kostnaderna minskar med 23 % om 
effektupptaget ökar från 20 W/m till 40 W/m intressant. Det visar att vilka antaganden 
som görs i det fallet har stor inverkan på resultatet, i ena fallet, 20 W/m, har pellets 
lägre kostnad än bergvärme, i det andra ha de ungefär samma kostnad. Vilket COP 
som antas påverkar också resultatet, både vad gäller kostnad men framförallt utsläpp 
av CO2-ekvivalenter. Eftersom utsläppen av CO2-ekvivalenter varierar så mycket 
beroende på hur el värderas är det svårt att göra några jämförelser med de andra 
värmekällorna, men att dessa indata kan påverka värmekällornas inbördes ordning är 
tydligt. 
 
De andra värmekällorna, ved, pellets och CHP, borde ha ungefär lika stora utsläpp till 
följd av tillverkning. De består till största delen av en panna konstruerad av olika 
metaller och kräver inget arbete med borrhål eller fluider med klimatpåverkan. Det 
gör att metoden fungerar bra när syfte är att jämföra dem sinsemellan, dock inte om 
det är ett absolut värde som eftersträvas.  
 
Alla val av indata påverkar resultatet, vare sig det gäller utsläppsmängder, kostnader 
eller livslängder. Målet med den här rapporten är inte att ta fram ett exakt värde på 
hur mycket ett visst system kostar eller släpper ut, utan att jämföra olika 
systemlösningar med varandra och hitta det som har lägst värde. Därför är det viktiga 
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inte att hitta exakta indata, utan att de stämmer i relation till varandra så att det i 
slutändan går att säga att ett system är fördelaktigt ur ett visst perspektiv. Självklart är 
det viktigt att indata är i rätt storleksordning så resultatet stämmer någorlunda. Därför 
kan förslag till vidare arbete vara att beräkna kostnader och utsläpp från hela 
livscykeln för respektive värmekälla, inte bara den största delen. Det skulle göra de 
absoluta värdena mer exakta. 
 
4.2 El 
4.2.1 Miljöeffekter elsystem 
När utsläpp av CO2-ekvivalenter från elanvändning samt produktion av komponenter 
relaterade till elanvändning från varje värmekälla sammanställs får CHP lägst utsläpp 
av CO2-ekvivalenter, figur 3.13. Vid flera fall och systemlösningar med CHP fås 
negativa utsläpp av CO2-ekvivalenter. Detta är möjligt då CHP producerar el med ett 
utsläpp av 32 g CO2-ekvivalenter/kWhel medans el från nätet aldrig värderas under 58 
g CO2-ekvivalenter/kWhnätel. Även när biogas från samrötningsanläggningar används, 
som har högst utsläpp av CO2-ekvivalenter (Gode et al. 2011), överstiger CHP-
genererad el aldrig 42 g CO2-ekvivalenter/kWhel. Överskott av producerad el som 
säljas ut på nätet innebär därför alltid negativa utsläpp av CO2-ekvivalenter för 
systemet. För ved/pellets samt BVP köps all el från nätet, vilket innebär ett utsläpp av 
minimum 58 g CO2-ekvivalenter/kWhnätel. Alltså kan de inte få lika låga utsläpp som 
CHP.   
 
Utsläppen från ved/pellets och BVP kan minskas om solceller installeras. Samma 
utsläppsminskning fås när solceller installeras med CHP. Alltså kommer system med 
CHP få lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter. 
 
När sverigeförbrukningen är över den fossila gränsen börjar el med höga utsläpp av 
CO2-ekvivalenter förekomma i el från nätet. Alltså är det fördelaktigt för miljön om el 
inte köps under dessa perioder. Genom att reglera CHP:s körning efter dessa perioder 
kan el säljas då utsläpp av CO2-ekvivalenter från nätel är höga. Såld el värderas som 
nämnt ovan negativ och får då som störst miljönytta. Detta vissas i resultatet tabell 3.1 
då körning efter den fossila gränsen ger lägst utsläpp av CO2-ekvivalenter. Om 
apparater som producerar och använder el kan känna av och anpassa sig efter vilka 
utsläpp nätelen har vid en given tidpunkt skulle utsläppen kunna minskas, utan att 
minska behovet. 
 
Utsläpp av CO2-ekvivalenter från nätel påverkar till stor del resultaten när miljö 
värderas i systemet. Exakt vilket värde utsläpp från nätel har för en given tidpunkt är 
svårt att säga då statistiken är bristfällig. Då elnätet i Sverige är utbyggt och 
uppkopplat med hela Norden kan el som används i Sverige lika gärna komma från 
Norge eller Danmark. Detta gör det inte lättare att föra statistik över utsläppen av 
CO2-ekvivalenter från nätelen. Värderingen av utsläpp av CO2-ekvivalenter är därför 
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inte framtagen för att visa exakta siffror utan snarare vilka variationer utsläppen av  
CO2-ekvivalenter har.  
 
Det är inte givet att el med höga utsläpp förekommer på nätet över den fossila 
gränsen. Goda vindförhållanden och hög nederbörd kan göra att höga effektspikar i 
behovet täcks av el med låga utsläpp. Samtidigt kan låg nederbörd och dåliga 
vindförhållanden göra att el med höga utsläpp förekommer på nätet under den fossila 
gränsen. Det handlar om tillgång och efterfrågan, det billigaste alternativet används 
först enligt figur 1.4. Den fossila gränsen används för att skapa en tydlig skillnad för 
höga och låga utsläpp av CO2-ekvivalenter från nätel. Värderingen av utsläpp av CO2-
ekvivalenter är inte framtagen för att visa exakta siffror utan snarare vilka variationer 
utsläppen av  CO2-ekvivalenter från nätel har.  
 

4.2.2 Miljöeffekter solceller 
I figur 3.15 visas att ökad solcellsarea ger lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter/kWhelsyst. 
Med en ökad solcellsarea genereras mer el vilket leder till ett större överskott och mer 
såld el. Då elen från solceller har lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter g/kWhel än el från 
nätet minskar utsläppen av CO2-ekvivalenter med ökad mängd såld el. Lämplig takyta 
för solceller på Bisons fastighet begränsas till 261 m2. Utan begränsad takyta hade 
utsläppen av CO2-ekvivalenter för systemet fortsatt minska med en ökad solcellsarea. 
 
Utsläppen av CO2-ekvivalenter från en solcell tillkommer vid produktion. Vid drift är 
solcellens utsläpp av CO2-ekvivalenter försumbart små. Utsläpp av CO2-
ekvivalenter/kWhel beror då på produktionsutsläpp samt totalt antal kWh el som 
solcellen producerar under livslängden. Förutsatt att solcellen sitter på samma plats 
med liknande solinstrålning varje år blir livslängden den avgörande faktorn för 
värdering av solcellens miljöeffekter. 
 
Solcellernas livslängd har antagits till 20 år vilket kan vara i underkant om man får tro 
solcellsproducenter. Bisons solceller kommer från OX2, de hävdar att deras solceller 
håller i 30 år medans vissa producenter hävdar att livslängden kan uppgå till 50 år. Att 
solceller har samma effektivitet i slutet av livslängden är osäkert, därför har en 
marginal på 10 år använts. Om Bisons solceller håller i 50 år och producerar el med 
samma effektivitet som idag skulle utsläppen bli 18 g CO2-ekvivalenter/kWhel . 
Utsläppen kan alltså i verkligheten bli lägre än 45 g CO2-ekvivalenter/kWhel. Oavsett 
om solcellerna håller i 20 eller 50 år minskas utsläppen från elanvändningen. Om 
solcellerna skulle ha en livslängd på 15 år blir utsläppen 60 g CO2-
ekvivalenter/kWhel, högre än lägsta utsläpp från nätel 58 g CO2-ekvivalenter/kWhnätel. 
Detta skulle kunna medföra att installation av solceller får en negativ effekt på miljön. 
Att solcellernas livslängd uppgår till 15 år är inte troligt då det är en halvering av den 
vanligt beräknade livslängden 30 år. Slutsatsen som dras är att installerade solceller 
kommer innebära lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter för systemet. 
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4.2.3 Miljöeffekter batteri 
Utsläppen av CO2-ekvivalenter från batteriet uppkommer vid produktion av batteriet. 
Livslängden blir då avgörande för utsläppen av CO2-ekvivalenter/kWhelsyst med 
batteri i systemet. Batteriet lagrar egenproducerad el vid överskott för användning vid 
senare underskott. Då el lagras istället för att säljas minskar mängden köpt samt såld 
el. Detta gäller för alla fall och system då batteri installeras. Minskad mängd köpt el 
påverkar utsläpp från systemet g CO2-ekvivalenter/kWhelsyst olika beroende på hur 
stora utsläppen är g CO2-ekvivalenter/kWhnätel från elen som inte köps. Utsläppen från 
att producera och lagra el g CO2-ekvivalenter/kWhel kan vara lägre än utsläppen g 
CO2-ekvivalenter/kWhnätel under perioder då utsläppen från nätel är höga. Under dessa 
perioder innebär lagring av el minskade utsläpp g CO2-ekvivalenter/kWhelsyst. Med 
synsättet att såld el ersätter el från nätet och därav får negativa utsläpp av CO2-
ekvivalenter innebär batteri i systemet aldrig lägre utsläpp av CO2-
ekvivalenter/kWhelsyst. Detta gäller för alla fall och system. Slutsatsen är att ett batteri 
inte innebär minskade utsläpp g CO2-ekvivalenter/kWhelsyst för något system på Bison 
då elen som säljs värderas negativt.  
 
4.2.4 Miljöeffekter ökad ackumulatorvolym 
Ökad ackumulatorvolym testades ihop med körning av CHP då sverigeförbrukningen 
var över den fossila gränsen, figur 3.18. Ökad volym gav lägre utsläpp av CO2-
ekvivalenter.  Med en större ackumulator ökar lagringskapaciteten av värme och det 
tar längre tid för CHP att värma vattnet i ackumulatorn till maxtemperaturen 55 C˚. 
Detta leder till att CHP kan generera värme i längre perioder med en större 
ackumulator. CHP kan då styras mer efter sverigebehovet än temperaturen i 
ackumulatorn. Detta innebär att en större mängd el genereras under dessa perioder 
vilket leder till ökad mängd såld el då el med höga utsläpp av CO2-ekvivalenter 
förekommer på nätet. Som tidigare fastslagits är det fördelaktigt för miljön då el sälj 
och ersätter el på nätet. En mindre ackumulatorvolym begränsar CHP oftare eftersom 
det lättare blir för varmt i tanken.  
 
Med större ackumulator ökar värmeförlusterna från tanken vilket leder till att 
värmebehovet ökar och mer bränsle används. Bränsle ökningen får utsläppen av CO2-
ekvivalenter att öka med 1,65 g/kWhelsyst med en ackumulatorvolym på 20 m3 istället 
för en med 2 m3, i sammanhanget lågt då systemet med ackumulatorvolymen 20 m3 
släpper ut 23 g/kWhelsyst lägre än de system med 2 m3. 
 
Utsläpp av CO2-ekvivalenter kopplade till tillverkning av ackumulatorn har inte tagits 
med i beräkningen vilket innebär att siffrorna är lite missvisande. Om en ackumulator 
på 20 m3 skulle ha samma utsläpp av CO2-ekvivalenter kopplat till produktion som ett 
batteri skulle det ändå innebära att systemet får 17,6 g CO2-ekvivalenter/kWhelsyst 
lägre jämfört med en ackumulatorvolym 2 m3. Alltså innebär en ökad 
ackumulatorvolym lägre utsläpp av CO2-ekvivalenter/kWhelsyst.  
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4.2.5 Lönsamhet elsystem 
Ved och pellets fick lägst kostnad kr/kWhelsyst då de saknar investeringskostnad samt 
bränslekostnad som är relaterad till elanvändningen, figur 3.14. BVP saknar 
investeringskostnad relaterad till elanvändning men förbrukar el för att tillgodose 
värmebehovet. Detta leder till ökad mängd köpt el och ökad kostnad. CHP producerar 
egen el, pengar sparas genom att mindre el måste köpas och att el säljas på nätet vid 
överskott. Dessa besparingar är dock inte tillräckligt stora för att kunna konkurrera 
med ved/pellets då investering och bränslekostnad relaterad till elanvändningen för 
CHP är höga. CHP-producerad el kostar 2 kr/kWhel. Lönsamhet i egenproducerad 
uppnås då kostnaden för egenproducerad el är lägre än kostnaden för el från nätet. 
Detta gäller om den egenproducerade elen används istället för att köpa från nätet. När 
el säljs ersätts säljaren med spotpriset. Då spotprisets snitt varierar mellan 0,3-0,6 
kr/kWh för de fyra fallen är det sällan lönsamt att producera el i syfte att sälja. 
 
Kostanden kr/kWhnätel konstruerades för varje fall för att beskriva olika variationer av 
elpriset. Störst fokus lades på elspotpriset då nätavgift och skatter inte varierar för 
varje timme. Elspotpriset sätts av Nord Pool varje timme. Vilket pris som sätts beror 
på tillgång och efterfrågan. Generellt sett förbrukas mer el på vinterhalvåret då det är 
kallare och mörkare. Alltså är efterfrågan högre på vintern. I ekvationen för spotpriset 
har hänsyn tagits till detta genom att eltempen får spotpriset att öka med en lägre 
utetemperatur. Efterfrågan på el är även högre på dagen då människor är aktiva, 
lampor är tända och apparater som drivs av el körs i större utsträckning. Hänsyn till 
detta har tagits genom dagsökningen på 0,2 kr/kWh. Eltemp, dagsökning och elbas 
har anpassats för att skapa ett elspotpris som varierar med samma faktorer som i 
verkligheten och representerar ett önskat snitt på elspotpriset för varje fall. Snittpriset 
av el från nätet varierar mellan 0,9 och 1,5 kr/kWhnätel för de olika fallen. Detta gör att 
det väldigt sällan är lönsamt att producera egen el med CHP. Alltså kommer 
ved/pellets ha lägst kostnad kr/kWhelsyst för alla fall. 
 
4.2.6 Lönsamhet solceller 
Solceller installerade på bison generar el till priset 1,27 kr/kWhel. 
Investeringskostnaden fördelats då på livslängden och delades med antal producerade 
kWhel under ett år. Livslängden har antagits till 20 år. Om livslängd uppgår till 30 år 
genereras el till 0,85 kr/kWhel. Detta tyder på att solcellernas livslängd påverkar på 
lönsamhet.  
 
I figur 3.21 visas lönsamhet vid installation av olika solcellsareor för de fyra fallen. I 
Dagens och Forte blir aldrig solceller lönsamma med livslängden 20 år. Detta då 
elpriset är lågt i dessa fall, snitt 0,9 kr/kWh. I fallet dagens krävs en livslängd på 26 år 
för att Bisons installation av solceller på 87m2 ska bli lönsam. Espressivo och Legato 
har högre elpriser, 1,2 respektive 1,5 kr/kWh i snitt. Detta gör att kostnaden för 
egenproducerad el oftare är lägre än kostnaden för el från nätet. Installation av 
solceller kan alltså bli lönsamt i dessa fall, figur. Legato har högst elpris vilket gör att 
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solcellerna genererar störst besparingar i detta fall. I fallet Legato kan 0,12 
kr/kWhelsyst sparas vid installation av solceller jämfört med om all el köps från nätet. 
Detta är möjligt då 95 m2 installeras och ger en besparing på 4 125 kr/år. Espressivo 
har ett lägre elpris och därav lägre lönsamhet, som mest sparas 0,04 kr/kWhelsyst då 50 
m2 installeras. Detta ger en besparing på 1 450 kr/år. I fallet Legato är det lönsamt 
med solceller hela vägen upp till 261 m2 medans lönsamheten för Espressivo upphör 
över 150 m2. Detta är då kostnaden för egenproducerad el kr/kWhel är lägre i relation 
till kostnaden kr/kWhnätel för Legato. Även spotpriset är högre vilket ger större 
intäkter för såld el. Olönsamheten för såld el blir då inte lika påtaglig. Då Legato får 
högst lönsamhet med 95 m2 solceller skulle det tekniskt sett vara lönsamt för bison att 
investera i ytterligare 7 m2 i detta fall. Espressivo har högst lönsamhet med 50 m2 

alltså bör inte ytterligare solceller installeras i detta fall.  
 
Då el producerad från solceller hos Bison fanns loggat för varje timme under ett år 
bedöms dessa indata som trovärdig. Kostnaden för solcellerna kan ifrågasättas en 
aning då kostnaden per m2 baseras på ett paketpris. OX2 hade flera olika paketpris, de 
med lägre solcellsarea hade en högre kostnad per m2. Detta skulle kunna påverka 
resultat i figur 3.21 då installation av små solcellsareor testades. I övriga resultat då 
150 m2 och 261 m2 testades anses kostnaden per m2 vara pålitligt. Detta då paketpriset 
baserades på installation av 65 m2, nära eller högre än de 63 respektive 174 m2 som 
installeras i dessa fall. 
 
Det varierade elpriset för de 4 fallen visar att kostnaden kr/kWhnätel har betydelse för 
solcellers lönsamhet. Solcellers lönsamhet beror även på producerad mängd kWhel 

och på livslängd. Bisons installation av solceller på 87 m2 blir lönsam med en 
livslängd på 26 år med förutsättningarna i fallet dagens. Då ersättnigne för såld el är 
låg är det sällan lönsamt att producera el i syftet att sälja. Därför bör installerad 
Solcells area anpassas efter elbehovet. 
 
4.2.7 Lönsamhet batteri 
Batterier blir inte lönsamt i något av fallen då de har en hög investeringskostnad. Ett 
batteri med en livslängd på 20 år skulle behöva generera en besparing på 2 855 kr/år 
för att bli lönsam. I fallet Dagens skulle detta innebära en rabatt på 70 % av batteriets 
investeringskostnad. Detta är beräknat på fallet med de 87 m2 solceller som finns 
installerade på bison i dagsläget. Med 261 m2 solceller, fallet dagens skulle en rabatt 
på 46 % av batteriets investeringskostnad behöva erhållas för att batteriet ska bli 
lönsamt. Då är det bara batteriet som blir lönsamt. Systemet som helhet med 261 m2 
blir 12 000 kr dyrare per år med 261 m2 jämfört med systemet med 87 m2 solceller då 
investering i ytterligare solceller krävs.  
 
Batteriets funktion och kostnad är hämtad från Teslas produktspecifikation. Inga 
andra batterier har undersökts. Det är möjligt att det finns alternativ på marknaden 
med lägre kostnad. Detta påverkar sannolikt inte resultaten för systemet med lägst 
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kostnad då det handlar om besparingar på 70 och 46% av batteriets 
investeringskostnad för att uppnå lönsamhet. Batterier är alltså inte lönsamt för Bison. 
 
4.3 Hela energisystemet 
4.3.1 Val av system efter prioritering 
I figur 3.22 visas det för respektive värmekälla hur mycket det kostar att gå från den 
dimensionering som har lägst kostnad till den som har lägst utsläpp. I tabell 2.8 går 
det att se vilka installationer som krävs för att uppnå detta. Är kostnaden en viktig 
aspekt bör CHP inte väljas som uppvärmningsalternativ. Är det däremot utsläppen 
som är viktigast är CHP ett mycket bra alternativ, speciellt i kombination med 
solceller. För alla värmekällor utom CHP är en generell slutsats att den 
dimensionering som har lägst kostnad har en liten eller ingen area solfångare och 
solceller. Ju mer dessa byggs ut desto lägre blir utsläppen och desto högre blir priset. 
Det är positivt då det utifrån varje enskild situation går att installera solfångare och 
solceller i den mån ekonomin tillåter. En viktig aspekt att ha i åtanke är att dessa 
resultat bygger på den framtid som ger den lägsta kostnaden och de lägsta utsläppen 
av CO2-ekvivalenter. Beroende på vilket fall som studeras varierar kostnad och 
utsläpp av CO2-ekvivalenter. Dessa variationer är små och för alla fall kommer de ha 
samma inbördes ordning där ved har lägst kostnad och CHP har lägst utsläpp, figur 
3.22. 
 
4.3.2 CHP – en värmekälla med potential 
Eftersom systemet med CHP har tydliga miljöfördelar och en hög kostnad är det 
intressant att fundera kring om kostnaderna kan sänkas. Det är till största del bränslet 
som gör att CHP får hög kostnad. Det finns flertalet större kraftvärmeverk som drivs 
av fasta biobränslen som ved, pellets och flis. Dessa finns i industrier och hos 
energibolag kopplade till fjärrvärmenät. Vid litteratursökning hittades inget 
kraftvärmeverk med fasta biobränslen som drivmedel i önskad dimension. Därför 
undersöktes inte detta. Om Cleanergys CHP skulle använda pellets som bränsle skulle 
kostnaden för att tillgodose en kWh av Bisons totala energibehov sänkas från 2 
kr/kWh till 1,19 kr/kWh. CHP skulle fortfarande ha högst kostnad då BVP kostar 0,84 
kr/kWh. Detta är rent hypotetiskt då Cleanergys CHP inte kan drivas med pellets.  
 
Utsläppen av CO2-ekvivalenter för systemet med pelletseldad CHP skulle bli lägre än 
de system med biogaseldad CHP. Detta då emissioner från biogasen är 30 g CO2-
ekvivalenter/kWh bränsle och 24,4 g CO2-ekvivalenter/kWh bränsle för pellets.  
 
Cleanergys CHP är inte lämpad för Bison då all biogas måste köpas till en hög 
kostnad. På platser med tillgång till billig biogas eller deponigas skulle dock CHP 
vara ett bra alternativ för att tillgodes värme och elbehov. Exempel på sådana platser 
skulle kunna vara bondgårdar, soptippar och deponier. På bondgårdar kan slaktavfall 
och avföring från djur rötas för framställning av biogas. På soptippar och deponier 
kan gas från rötande organiskt material samlas upp och förbrännas i CHP. 
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