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Sammanfattning 

Det har blivit allt vanligare att kombinera fjärrvärme med en frånluftsvärmepump i Sverige, 

speciellt i flerfamiljsbostäder. En anledning till att frånluftsvärmepumpar blir allt vanligare 

är Boverkets regler för mängden köpt energi som idag gynnar frånluftsvärmepumpar. En 

annan anledning är att fastighetsägare vill minska sina energikostnader genom att ta tillvara 

energin ur frånluften i huset som annars går förlorad. 

Arbetet har utförts på uppdrag av WSP Process i Karlstad med syftet att ge en ökad 

förståelse för hur anslutning av en frånluftsvärmepump påverkar ett befintligt 

fjärrvärmesystem i ett flerfamiljshus i Karlstads kommun. Detta sett ur både 

fastighetsägarens och fjärrvärmeleverantörens perspektiv, med fokus på energianvändning 

och ekonomi.  

En jämförelse har gjorts mellan två, vad gäller storlek och energianvändning, likvärdiga 

flerfamiljsbostäder i Karlstads kommun. Den ena bostaden har frånluftsvärmepump i 

kombination med fjärrvärme för uppvärmning, medan den andra bostaden enbart värms 

med fjärrvärme. Data för de båda byggnaderna har använts tillsammans med beräkningar 

för att ta fram resultaten. 

Det visade sig att med en frånluftsvärmepump installerad sparas 49 MWh/år i 

energianvändning. På årsbasis använder de två flerfamiljsbostäderna idag strax över och 

strax under 200 MWh energi för uppvärmning, vilket gör 49 MWh till en stor 

energibesparing. 

Fastighetsägarens energikostnad är 16 % högre för bostaden med frånluftsvärmepump och 

fjärrvärme i kombination jämfört med bostaden med enbart fjärrvärme, räknat över en 15-

årsperiod. 

För fjärrvärmeleverantören innebär inkopplingen av frånluftsvärmepumpen att 

returtemperaturen höjs betydligt (avkylningen försämras) i fjärrvärmenätet. Detta beror till 

viss del på att frånluftsvärmepumpen är inkopplad på värmesystemets returledning. För att 

undvika den dåliga avkylningen bör istället frånluftsvärmepumpen installeras på 

värmesystemets framledning, vilket är ett förslag som beskrivs i rapporten. 

Överföringseffektiviteten är bättre för bostaden med enbart fjärrvärme, 16,3 m3 

fjärrvärmevatten pumpas runt per MWh levererad fjärrvärme. Detta jämfört med 19,1 

m3/MWh för bostaden med frånluftsvärmepump och fjärrvärme i kombination. Detta 

leder till att det är mer lönsamt för fjärrvärmeleverantören att sälja fjärrvärme till bostaden 

med enbart fjärrvärme som har högre överföringseffektivitet. 
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Abstract 

It has become more and more common to combine district heating with an exhaust air 

heat pump in Sweden, especially in multi-family dwellings. One reason that the exhaust air 

heat pumps are becoming more common is Boverket's rules on the amount of energy a 

dwelling can purchase, which today favors the exhaust air heat pumps. Another reason is 

that property owners want to reduce their energy costs by taking advantage of the energy 

from the exhaust air in the house, that otherwise would be lost. 

The work has been performed on behalf of WSP Process in Karlstad. The aim has been to 

provide a better understanding of how the connection of an exhaust air heat pump affects 

an existing district heating system in a multi-family dwelling in the municipality of Karlstad. 

This is seen from both the property owner's and the district heating supplier's perspective, 

focusing on energy and economy. 

A comparison has been made between two, in terms of size and energy use, equivalent 

multi-family dwellings in the municipality of Karlstad. One dwelling has exhaust air heat 

pump combined with district heating as heat source, while the other dwelling is heated only 

by district heating. Data for the two buildings have been used together with calculations to 

produce the results. 

It turned out that with an exhaust air heat pump installed, 49 MWh per year was saved in 

energy use. On an annual basis the two multi-family dwellings today uses just above and 

just below 200 MWh of heating energy each, which makes 49 MWh a huge energy save. 

The property owner's energy costs are 16 % higher for the dwelling with exhaust air heat 

pump and district heating in combination compared to the dwelling with only district 

heating, calculated over a period of 15 years. 

For the district heating supplier, the combination of the exhaust air heat pump and district 

heating raises the return temperature significantly (cooling deteriorates) in the district 

heating network. This is partly because the exhaust air heat pump is connected to the 

radiator system's return-side. To avoid the bad cooling, the exhaust air heat pump should 

instead be installed on the radiator system's forward conduit, which is a proposal that has 

been described in the report. 

The efficiency of heat transfer is better for the dwelling only supplied by district heating; 

16,3 m3 heating water is pumped per MWh of sold district heating. This is compared to 

19,1 m3 per MWh for the home with exhaust air heat pump and district heating in 

combination. This means that it is more profitable for the district heating supplier to sell 

district heat to the home supplied only by district heating that has higher heat transfer 

efficiency.  
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Förord 

Denna rapport har utförts som ett examensarbete på 22,5 hp vid Karlstads Universitet för 

en Högskoleingenjörsexamen i Energi- och miljöteknik. Projektet har utförts i uppdrag av 

WSP Sverige AB. 

Examensarbetet har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet 

deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Jag vill tacka min handledare på WSP, Alexander Norrby, som hjälpt mig under hela 

arbetet. Stort tack även till övrig personal på avdelningen som jag bollat idéer med under 

arbetets gång. Inte minst tack för många trevliga stunder i fikarummet och många skratt. 

Tack till min handledare på Karlstads Universitet, Zane Rowe, som tålmodigt läst igenom 

och handlett mig under resans gång. 

Jag vill även rikta ett stort tack till Roger Häggbom på Karlstads Bostads AB för den 

enorma hjälp jag fått med data och annan viktig information för projektets framfart. Du 

har varit en klippa, inte minst med dina snabba och utförliga svar på alla mina funderingar. 

Tack också till Anders Bylin på Karlstads Energi AB för intervju och väsentliga data för 

arbetets genomförande. 

Slutligen vill jag tacka mina klasskompisar jag delat studietiden med. Tiden kommer inte 

tillbaka men vi har skapat oss många fina minnen att bära med oss in i framtiden. Tack för 

att ni gjort tiden på Karlstads Universitet så rolig. Trots många långa dagar tillsammans 

med huvudena nedborrade i böckerna, har skrattet alltid varit nära.  

Karlstad juni 2016 

Elin Nyman 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen. Omkring 90 procent av alla 

flerfamiljshus värms med fjärrvärme (Svensk fjärrvärme AB u.å.a). Det blir idag allt 

vanligare att fastighetsägare väljer att kombinera frånluftsvärmepump (FVP) med 

fjärrvärme som uppvärmningsform, speciellt i flerfamiljshus (Boss 2012). 

Frånluftsvärmepumpens inkoppling påverkar ofta fjärrvärmens returtemperatur så att den 

blir högre än den skulle varit utan FVP (Selinder et al. 2003). För fjärrvärmens del är det, av 

flera anledningar, önskvärt att ha en så låg returtemperatur som möjligt till fjärrvärmeverket 

(Frederiksen & Werner 2014). Dessa anledningar behandlas senare. 

Boverket har regler för hur många kWh som får användas för uppvärmning per år och 

tempererad golvarea i bostäder i Sverige, se tabell 1 (Boverket 2015). Med tempererad 

golvarea menas all uppvärmd golvyta som är avsedd att värmas till över 10ºC (Dahlbom & 

Warfvinge 2010).  

Tabell 1. Övre gränser för byggnaders specifika energianvändning, BBR 22. 

Klimatzon Ι (norra Sverige) ΙΙ (mellersta 
Sverige) 

ΙΙΙ (södra Sverige) 

Bostäder med 
elvärme  
[kWh/m2 Atemp år] 

95 75 55 

Bostäder med 
annan 
uppvärmning än 
elvärme  
[kWh/m2 Atemp år] 

130 110 90 

 

I dagsläget får hus med värmepumpar (som ingår i elvärme i tabell 1) använda mindre 

energi än fjärrvärme (som ingår i annan uppvärmning än elvärme). Men eftersom 

värmepumpar har ett COP-värde, vilket står för ”Coefficient of performance”, som gör att 

för varje kWh inköpt el kan ofta mer än en kWh nyttig energi utvinnas, kan byggnader med 

värmepumpar använda mer energi. Reglerna i tabell 1 ger värmepumpar en 

konkurrensfördel gentemot andra uppvärmningsformer, till exempel fjärrvärme, vad gäller 

mängden köpt energi som kan användas. 

En anledning till att fastighetsägare vill använda FVP i kombination med fjärrvärme är att 

man vill minska sina totala uppvärmningskostnader. Detta genom att återvinna energin ur 

frånluften i huset som annars skulle gått förlorad (Selinder et al. 2003). 
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1.2. Syfte och mål 

Syftet är att rapporten ska ge en ökad förståelse för hur anslutning av en 

frånluftsvärmepump påverkar ett befintligt fjärrvärmesystem i ett flerfamiljshus i Karlstads 

kommun. Detta sett ur både fastighetsägarens och fjärrvärmeleverantörens perspektiv, med 

fokus på energianvändning och ekonomi. Hållbar utveckling i samband med detta område 

kommer också att beröras. 

Målen är att: 

 Undersöka hur frånluftsvärmepumpen påverkar energianvändning och 

uppvärmningskostnad ur fastighetsägarens perspektiv.  

 Ta reda på hur frånluftsvärmepumpen påverkar fjärrvärmeleverantörens leverans av 

energi till fastigheten i form av fjärrvärmetemperaturer och överföringseffektivitet. 

 Utreda hur frånluftsvärmepumpens påverkan på fjärrvärmenätet kan förändras, 

genom att föreslå en inkoppling som visar hur FVP och fjärrvärme kan kombineras 

på ett sådant sätt att frånluftsvärmepumpen fortfarande ges förutsättningar för god 

funktion.  

1.3. Avgränsningar 

Undersökningen görs i Karlstads kommun och fjärrvärmenätet som undersöks är Karlstads 

Energi AB:s fjärrvärmenät. Två referensobjekt i Karlstads kommun som ägs av 

bostadsbolaget KBAB (Karlstads Bostads AB) har använts. Dessa har fungerat som 

underlag vid utredning av frånluftsvärmepumpens inverkan på uppvärmningssystemet.  

En jämförelse kommer att göras mellan två, vad gäller storlek och energianvändning, 

likvärdiga flerfamiljsbostäder i Karlstads kommun. Den ena har enbart fjärrvärme för 

uppvärmning och tappvarmvatten medan den andra fastigheten sedan 2009 använder 

fjärrvärme i kombination med en FVP. Innan fanns också där bara fjärrvärme.  
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2. Teori 

2.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts som beskriver funktionen hos fjärrvärme och mer specifikt 

fjärrvärmesystemet i Karlstads Energi AB:s nät. En funktionsbeskrivning har också gjorts 

av en värmepump och en frånluftsvärmepump. Tidigare arbeten kring området har 

behandlats. 

2.1.1.  Fjärrvärme 

Ett centralt värmeverk levererar fjärrvärmen i form av uppvärmt vatten som skickas ut till 

kunderna via ett distributionsnät med isolerade rör. I varje fastighet finns en undercentral 

som via en värmeväxlare använder det uppvärmda vattnet för att värma upp husets värme- 

och tappvarmvattensystem. Ett väl fungerande fjärrvärmenät kan ha en livslängd på upp till 

100 år (Svensk fjärrvärme AB u.å.b).  

Fjärrvärme i Karlstad 

I Karlstad har fjärrvärme levererats av Karlstads Energi AB sedan 1948 och idag är över 

4000 fastigheter anslutna till nätet. Det mesta av fjärrvärmen produceras vid 

kraftvärmeverket på Heden i Karlstad. Vid en större efterfrågan produceras den även via 

ett värmeverk placerat vid Yttre hamn. Detta tas i drift vid behov. Vid fjärrvärmeverken 

såg fördelningen av bränslet 2015 ut enligt tabell 2 (Karlstads Energi AB 2016a). 

Tabell 2. Fjärrvärmeproduktion i Karlstad 2015. 

Bränsle Fjärrvärmeproduktion 2015 Andel 

Trädbränslen 435,6 GWh 70,2 % 
Avfall 169,4 GWh 27,3 % 
Bioolja 9,3 GWh 1,5 % 
Olja 2,6 GWh 0,4 % 
Övrigt 3,5 GWh 0,6 % 

 

Fjärrvärmen i Karlstad utnyttjar biobränsle och andra lokala resurser, till exempel 

spillvärme från Stora Enso på Hammarö, rester från skogsavverkning och avfall. Det 

innebär att fjärrvärmen tar tillvara på spillvärme och spillbränsle som annars skulle gått 

förlorad (Karlstads Energi AB 2016a).  

2.1.2. Värmepump 

Med hjälp av el kan värme tas från en låg temperatur och ges till en högre. Det är vad som 

sker i en värmepump. Systemet består av en sluten krets med komponenterna förångare, 

kompressor, kondensor och expansionsventil. I systemet finns ett köldmedium som växlar 

mellan att befinna sig i gasform och i vätskeform. I värmepumpen utnyttjas att köldmediets 

förångnings- och kondenseringstemperatur är beroende av det tryck som vätskan har. I 

förångaren tas värmeenergin från värmekällan upp. Där kokar köldmediet under lågt tryck 

och vid en låg temperatur. Efter detta når köldmediet kompressorn där det komprimeras 



 

4 
 

och dess temperatur höjs samtidigt som ett högt tryck upprätthålls. I kondensorn har 

köldmediet en högre temperatur än omgivningen och därför avges värmeenergi via 

kondensering. I samband med att detta sker, sänks temperaturen på köldmediet igen. Detta 

återgår då till vätskeform. Sedan når köldmediet strypventilen som har som uppgift att 

reglera massflödet och upprätthålla rätt tryck- och temperaturdifferens mellan förångaren 

och kondensorn i det slutna systemet. 

En värmepumps effektivitet brukar mätas med hjälp av COP (även kallad värmefaktor). 

Förhållandet definieras enligt ekvation 1 (Selinder et al. 2003).   

𝐶𝑂𝑃 =
𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑠𝑎𝑡𝑠𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
=

𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙
    (1) 

Ett annat sätt att uttrycka en värmepumps COP är genom ekvation 2 (Selinder et al. 2003), 

där värmefaktorn beskrivs som en funktion av kondensor- och förångningstemperaturen. 

𝐶𝑂𝑃 = 𝑛 ∗
𝑇𝑘

𝑇𝑘−𝑇𝑓
     (2) 

𝑇𝑘 = Kondenseringstemperatur (K) 

𝑇𝑓 = Förångningstemperatur (K) 

𝑛  = Verkningsgrad jämfört med ideal process (normalt ca 0,6) 

Den senare beskrivningen av COP visar att ju lägre skillnaden är mellan kondensor- och 

förångningstemperatur desto högre värmefaktor fås. Det betyder att värmepumpen blir 

effektivare om den tar upp värmeenergi vid en hög temperatur och lämnar ifrån sig den vid 

en låg temperatur (Selinder et al. 2003). Detta kan finnas i åtanke när inkoppling av FVP 

mot fjärrvärme beskrivs senare. 

En av fördelarna med en värmepump är att den ger mer värmeenergi än den förbrukar. En 

värmepump kan ses som en ”plusburk” där två energiflöden slås ihop och blir ett 

energiflöde; den mekaniska energin (elenergin) och den lågtempererade värmeenergin 

bildar tillsammans en högtempererad värmeenergi. Om den högtempererade värmen sedan 

används till något nyttigt kan man uppnå ett ”plustal”, alltså en värmefaktor (COP), där 

kvoten mellan nyttig energi och elenergi är större än ett (Nowacki 2000).  

2.1.3. Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump är en värmepump som tar vara på värmen ur frånluften i en 

byggnad. För att utnyttja denna värmekälla måste ett koncentrerat flöde av frånluften 

finnas någonstans i byggnaden. Frånluften håller en hög temperatur hela året vilket gör den 

till en tillförlitlig värmekälla (Selinder et al. 2003).  

FVP är ingen helhetslösning utan ska ses som en dellösning i kombination med annan 

värmekälla. Detta eftersom den i grund och botten är en energiåtervinningsapparat som tar 

tillvara på energi som annars hade gått förlorad. Denna energi räcker dock inte för att täcka 
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en hel byggnads tappvarmvatten- och värmebehov under ett helt år. Därför behöver 

byggnaden ett annat värmesystem i kombination med FVP (Selinder et al. 2003).  

När värmebehovet i byggnaden är lägre än frånluftsvärmepumpens levererade effekt 

uppstår ett problem. Detta då de flesta kompressorer inte är varvtalsreglerade, vilket leder 

till en intermittent (icke reglerbar) drift av värmepumpen. En intermittent drift sliter mer på 

utrustningen, då start och stopp sker mer ofta. Värmesystemet måste alltså helst, när 

värmepumpen går, kunna ta emot den effekt som värmepumpen levererar (Selinder et al. 

2003). 

En principskiss över en frånluftsvärmepump ses i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1. Principskiss över frånluftsvärmepump. 
 

2.1.4. Tidigare arbeten 

I rapporten Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump föreslås 

kopplingsprinciper som ska uppfylla fyra krav; ”kopplingsprincipen ska vara 

lättöverskådlig, ge förutsättning för god avkylning av fjärrvärmevattnet, borga för fullgod 
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tappvarmvattenkvalitet samtidigt som värmepumpen ges de rätta förutsättningarna för god 

funktion” (Selinder et al. 2003, s. 14).  

Rapporten visar vidare att det ofta finns problem för fjärrvärmeleverantörer med 

sammankopplingen mellan fjärrvärme och FVP. Den installerade fjärrvärmeeffekten 

kommer inte motsvaras av mängden såld energi och fjärrvärmeleveransen till kunder med 

sammankoppling kommer främst ske under perioder då fjärrvärmenätet redan är hårt 

belastat (Selinder et al. 2003).  

Ett annat problem är att de kombinerade anläggningarna ofta har mycket dålig avkylning 

för fjärrvärmenätet. Anläggningarna konstrueras ofta så att frånluftsvärmepumpens behov 

tillgodoses utan hänsyn till vad som krävs för god avkylning i fjärrvärmenätet. Det borde 

därför ligga i fjärrvärmebranschens intresse att en god avkylning tas i beaktande vid 

inkoppling av FVP. För frånluftsvärmepumpens del bör den arbeta mot en så låg 

temperatur som möjligt för att få så hög värmefaktor som möjligt (Selinder et al. 2003). 

För fastighetsägarens del beror mest lönsamma kopplingsprincip av installationskostnad, 

elpris, fjärrvärmepris, värmefaktor, fastighetens energibehov samt värmepumpens drifttid 

(Selinder et al. 2003). 

Vilken inkopplingslösning som är mest ekonomisk för fastighetsägaren beror enligt Boss 

(2012) på de aktuella förutsättningarna som till exempel energibehov och relationen mellan 

elpris och fjärrvärmepris. 

2.2. Hållbar utveckling - marginalel 

I Norden är elsystemet uppbyggt av baskraft, reglerkraft och intermittent (icke reglerbar) 

kraft. Baskraften består av vattenkraft, kärnkraft och bränslebaserad elproduktion. 

Reglerkraften i Norden är främst vattenkraft. Den intermittenta kraften består av de 

elproducerande slagen som inte går att reglera utan ”går när de går”, som till exempel sol- 

och vindkraft (Byman et al. 2009).  

Elproduktionen varierar med efterfrågan. Först används de elproducerande slag som är 

billigast. Vid en minskad efterfrågan stängs de sista och också dyraste produktionsslagen av, 

och det är denna el som kallas för driftsmarginal. Vid en ökad efterfrågan slås de igång 

igen. Driftsmarginalen har hög rörlig kostnad, stor kapacitet och flexibilitet vilket gör 

produktionen lätt att reglera i förhållande till efterfrågan. I det nordiska och europeiska 

elsystemet utgörs driftsmarginalen i hög grad av kolkondens (som är fossilbaserat), se figur 

2, där driftsmarginalen ses till höger om den grå streckade linjen. På lång sikt är det troligt 

att marginalelen kommer ha ett stort inslag av naturgasbaserad elproduktion (Byman et al. 

2009). Marginalelen är alltså fossilbaserad vilket inte är positivt ur ett hållbart utvecklings-

perspektiv. 
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Figur 2. Driftsmarginal för det nordiska elsystemet (Byman et al. 2009, s.4). 
 

Om det i dagsläget finns fjärrvärme i fastigheten och en komplettering med FVP ska göras, 

är det positivt på det sättet att energi ur frånluften, som annars skulle gått förlorad, tas 

tillvara. Men vid en installation av en FVP ökar användningen av el, och det är då 

marginalel som används för att producera denna el. Detta eftersom efterfrågan på el ökar 

och då ökar marginalelsproduktionen1.  

Om en byggnad idag har till exempel en elpanna och istället installerar en FVP så minskas 

el- och energianvändningen för byggnaden vilket är positivt då mindre marginalel behöver 

produceras. Väljer fastighetsägaren däremot att installera fjärrvärme istället försvinner 

elpannans el (marginalel) samtidigt som mer fjärrvärme kan produceras i kraftvärmeverket, 

och därmed produceras också mer el i kraftvärmeverkets turbiner. Eftersom Hedens 

kraftvärmeverk drivs av enbart förnybara källor innebär detta att ännu mer marginalel kan 

plockas bort från elsystemet vid byte till fjärrvärme istället för till FVP1. 

En tredje aspekt handlar om FVP som installeras i kombination med redan befintlig 

fjärrvärme i byggnader. Då FVP installeras minskar fjärrvärmeleveransen till byggnaderna 

eftersom FVP tar över en del av värmetillförseln. När fjärrvärmeleveranserna minskar, 

minskar också kraftvärmeverket som producerar fjärrvärmen sin produktion. När 

värmeproduktionen minskar produceras samtidigt mindre el i kraftvärmeverkets turbiner, 

vilket leder till att mer el måste produceras någon annanstans, och detta kommer då att ske 

i form av marginalel. Detta samtidigt som frånluftsvärmepumpen kräver el, som också 

kommer produceras med marginalel. För Karlstad Energis del så minskar elproduktionen 

med ca 23 % av minskad värmeleverans räknat på levererad fjärrvärmeenergi till kund. 

Räknat på vad Karlstads Energi producerar så minskar elproduktionen med ca 17 % av 

minskad värmeleverans1. 

                                                
1 Anders Bylin, Arbetsledare fjärrvärmeenheten Karlstads Energi AB, intervju den 23 mars 2016. 
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2.3. Fördelar med låg returtemperatur i ett fjärrvärmenät 

Fjärrvärmeleverantören vill ha en så låg returtemperatur som möjligt tillbaka till 

värmeverket av flera anledningar, där de viktigaste beskrivs nedan. 

Sparad pumpenergi 

Fjärrvärmeeffekten kan beräknas enligt ekvation 3 (Cengel & Ghajar 2011). 

𝑃𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = ṁ ∗ 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ (𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)   (3) 

Vid en sänkt returtemperatur ökas alltså ΔT mellan fram- och returledning. Flödet, ṁ, i 

systemet kan då sänkas för att ändå upprätthålla samma fjärrvärmeeffekt enligt ekvation 3. 

𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛  står för vattnets specifika värmekapacitet. För 30-gradigt vatten är det 4,18 

kJ/(kg*ºC) enligt Berghel och Renström (2011). Ett sänkt flöde medför ett lägre 

pumparbete vilket leder till sänkt energianvändning för fjärrvärmeleverantören.  

Effektivare rökgaskondensering 

Rökgaskondensering höjer ett kraftvärmeverks totalverkningsgrad. Detta görs genom att 

fukten i rökgasen kondenseras, och fuktens förångningsvärme återvinns. Fukten i rökgasen 

kondenserar på grund av att den kyls av fjärrvärmens returledningsvatten. Ju lägre 

temperatur returvattnet har, desto mer förångningsvärme kan återvinnas (Frederiksen & 

Werner 2014). Rökgaskondensering sker med flis eller bränsle som har hög fukthalt. 

Mindre värmeförluster till omgivningen 

Värmeförluster sker på fram- och returledningen i fjärrvärmenätet. Förlusterna till 

omgivningen på framledningen är betydligt större än de på returledningen eftersom 

temperaturdifferensen är större mellan framledningskulvert och mark än mellan 

returledningskulvert och mark. En sänkt returtemperatur leder till lägre värmeförluster till 

omgivningen eftersom ΔT mellan rörkulvert och mark minskar, och därmed också 

värmeflödet. Men bara för att returtemperaturen sänks innebär inte det att 

framledningstemperaturen kan sänkas. Om framledningstemperaturen sänks måste flödet 

ökas för att kunna leverera samma mängd energi vid fastigheterna. Då måste pumparbetet 

ökas, och därmed ökar energianvändningen2. 

2.3.1.  Lägre returtemperatur i Karlstads Energi AB:s fjärrvärmenät 

Med en lägre returtemperatur i Karlstads fjärrvärmenät finns mest energi att tjäna vid 

rökgaskondenseringen. Även det minskade pumparbetet sparar mycket energi, då stora 

pumpar finns i systemet. Värmeförlusterna från returledningen minskar alltså också vid 

minskad returtemperatur, men här sparas långtifrån samma energimängd som vid de två 

andra nämnda punkterna2.  

                                                
2 Anders Bylin, Arbetsledare fjärrvärmeenheten Karlstads Energi AB, intervju den 23 mars 2016. 
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Returtemperaturen till Karlstads Energi AB:s fjärrvärmeverk ligger på årsbasis mellan 49 

och 52ºC idag totalt för samtliga anslutna kunder. Ett mål som finns är att komma ner mot 

45ºC3. Detta är alltså en temperatur som ska nås totalt för alla anslutna. Trots att en del 

byggnader redan idag ligger långt under 45°C, är det alltså inte tillräckligt för att den totala 

returtemperaturen till värmeverket ska nå ner mot den önskade temperaturen. 

2.4. Referensobjekt 

Två flerfamiljsbostäder i Karlstads kommun har undersökts. När byggnaderna Norra Allén 

29 (NA 29) och Norra Allén 22 (NA 22) beskrivs, menas egentligen tre byggnader på varje 

adress. I NA 29 (som värms upp med både FVP och fjärrvärme) finns fjärrvärme-

undercentralen för byggnaderna NA 27, 29 och 31 samt frånluftsvärmepumpen och tre 

ackumulatortankar för frånluftsvärmepumpens värmelagring. För enkelhetens skull 

används deras gemensamma totalvärden i alla beräkningar, och byggnaden kallas för NA 29 

fastän adressen egentligen innefattar tre stycken flerfamiljshus. Samma sak gäller för NA 22 

(som värms med enbart fjärrvärme), där data innehåller värden för NA 20, 22 och 24 

tillsammans och benämns NA 22. 

2.4.1. Norra Allén 22 och Norra Allén 29 

I tabell 3 följer information om de två referensobjekten som använts för jämförelsen4. 

Tabell 3. Allmän och teknisk information om Norra Allén 22 och Norra Allén 29. 

 NA 22 NA 29 

Byggnadsår 1948 1946 
Värme + tappvv.källa Fjärrvärme FVP + fjärrvärme 
Fjärrvärme installerad 1986 1988 
FVP installerad Nej 2009 
Boyta 1266 m2 1272 m2 

Tempererad yta 2223 m2 2187 m2 

Antal lägenheter 24 st (inkl. 8 gruppboende) 24 st 
Renoveringsår 1986 2009 
U-värde (värmemotstånd) 
fönster 

1,2 W/m2*K5 1 W/m2*K 

Isoleringstjocklek kallvind 40 cm mineralull  40 cm mineralull 

 

År 2009 genomfördes alltså en renovering av NA 29. Då ändrades uppvärmningssystemet 

från enbart fjärrvärme till en kombination med FVP och fjärrvärme. I samband med 

renoveringen byttes alla fönster ut mot nya 3-glasfönster. De gamla fönstren hade ett U-

värde på 3 medan de nya har ett U-värde på 1. Det var 26 fönster per byggnad som byttes 

ut och totalt på de tre byggnaderna i NA 29 byttes 78 fönster. Samtidigt sprutades 35 cm 

mineralull in som tilläggsisolering på kallvindens vindbjälklag där det innan låg ett 5 cm 

tjockt lager. År 1986 gjordes en renovering av NA 22. Då byttes samtliga befintliga fönster 

ut mot 3-glasfönster från Etri4.  

                                                
3 Anders Bylin, Arbetsledare fjärrvärmeenheten Karlstads Energi AB, intervju den 23 mars 2016. 
4 Roger Häggbom, Energijägare KBAB, e-post den 30 mars 2016. 
5 Lars Lundmark, Fönster SSC Group, e-post den 5 april 2016. 
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Undercentralen för fjärrvärme i NA 22 ses i figur 3.  

 

Figur 3. Undercentral fjärrvärme NA 22. 

 

Undercentralens flödesschema för NA 22 ses i figur 4. 

 

Figur 4. Flödesschema undercentral fjärrvärme för NA 22. 

 

Figur 5 visar undercentralen för fjärrvärme och frånluftsvärmepump i NA 29 samt de tre 

ackumulatortankarna som frånluftsvärmepumpen förser med varmt vatten. 
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Figur 5. Till vänster: undercentral fjärrvärme och frånluftsvärmepump för NA 29. Till höger: tre 
ackumulatortankar samt FVP till höger om dessa i undercentral för NA 29. 

 

Flödesschemat till undercentralen på NA 29 ses figur 6. Där visas det kombinerade 

systemet med FVP för värmeåtervinning och utöver detta fjärrvärme. 

 

Figur 6. Flödesschema undercentral fjärrvärme och frånluftsvärmepump för NA 29. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras den teori och de beräkningsmetoder som använts. Verktyget 

Microsoft Excel har använts för samtliga beräkningar.  

Antaganden/förenklingar 

 NA 29 och NA 22 är till ytan och användandet snarlika byggnader. Därför har ett 

antagande gjorts att NA 29 och NA 22 har lika behov vad gäller värmeanvändning. 

Även vanor hos de boende i lägenheterna antas vara liknande för att kunna jämföra 

byggnaderna mot varandra värmeanvändningsmässigt. Byggnadsmässigt har de 

liknande fasad, fönster, isolering, ventilationssystem, hushållselanvändning, antal 

boende och liknande boytor vilket gör en jämförelse möjlig mellan byggnaderna. 

Varmvattenanvändningen skiljer sig dock åt, detta har tagits hänsyn till i avsnitt 

3.2.1. 

 Kallvinden på NA 29 och 22 antas hålla en årsmedeltemperatur av 10 ºC. 

 Kallvindens area är 225 m2. 

 I flerfamiljshusen NA 29 och 22 antas årsmedeltemperaturen inomhus vara 20 ºC. 

 Arean per fönster uppskattades till 1,44 m2 (120*120 cm) på NA 29 och 22. 

3.1. Kombination ur fastighetsägarens perspektiv 

Här beskrivs tillvägagångssätt och parametrar som undersökts ur fastighetsägarens 

perspektiv för kombinationen fjärrvärme och FVP. Fokus har lagts vid att jämföra 

energianvändningen och energikostnaden för NA 29 och NA 22. 

3.1.1. Frånluftsvärmepumpens inverkan på fastighetens energianvändning 

För att ta reda på hur frånluftsvärmepumpen påverkat energianvändningen på NA 29 ur 

fastighetsägarens perspektiv har data använts från bostadsbolaget KBAB som äger 

fastigheten, samt från Karlstads Energi AB som äger fjärrvärmeanslutningen och 

fjärrvärmeundercentralen i fastigheten.  

Frånluftsvärmepumpens påverkan på husets energianvändning i form av ökad 

elanvändning har tagits fram genom att elanvändningen innan renoveringen jämförts med 

användningen efter renoveringen. Mellanskillnaden visar frånluftsvärmepumpens 

elanvändning. Eftersom det gjordes en renovering av byggnaden i samband med 

frånluftsvärmepumpens installation, har hänsyn tagits till fönsterbytenas och 

tilläggsisoleringens energibesparingar så att inte de inverkat på frånluftsvärmepumpens del 

av elanvändningen. Med frånluftsvärmepumpen installerad ökade elanvändningen, men 

samtidigt minskade energiförlusterna på grund av bättre U-värde för fönstren och tjockare 

isolering på kallvinden. Innan renoveringen (år 2007, 2008 och 2009) var fastighetens 

elförbrukning 12 MWh per år i medeltal enligt data från KBAB6. 

För att ta reda på hur mycket fönsterbytena genererade i energibesparing [MWh] per år 

användes ekvation 4 (Dahlbom & Warfvinge 2010).  

                                                
6 Roger Häggbom Energijägare KBAB, e-post den 4 april 2016. 
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𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑙ö𝑑𝑒 =
𝑈∗𝐴∗∆𝑇∗8760

106      (4) 

𝑈 = U-värde fönster innan fönsterbyte och U-värde efter fönsterbyte (W/m2*K). 

𝐴  = total fönsterarea NA 29 (m2). 

Δ𝑇= (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) för fönstren. Årsmedeltemperaturen utomhus i Karlstad är 6 ºC 

(Dahlbom & Warfvinge 2010). 

För att bestämma tilläggsisoleringens besparing av energi i form av minskade 

transmissionsförluster användes ekvation 5 och 6 (Berghel & Renström 2011) för att 

bestämma isoleringens U-värde.  

𝑅 =
𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘

𝜆
      (5) 

𝜆 = Värmekonduktivitet (W/m*K). 𝜆– värdet för mineralull valdes till 0,04 W/m*K 

(Berghel & Renström 2011). 

𝑅   = Värmemotstånd (m2*K/W) 

𝑈 =
1

𝑅
      (6) 

𝑈   = Värmegenomgångskoefficient (W/m2*K) 

När U-värdet var känt användes ekvation 4 för att beräkna tilläggsisoleringens minskade 

transmissionsförluster [MWh]. För isoleringen beräknades Δ𝑇 enligt (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑣𝑖𝑛𝑑), 

och 𝐴 för isoleringen = arean av kallvinden. 

Transmissionsförlusterna beräknades för det nya fallet efter renoveringen med 40 cm 

mineralull, och sedan för det gamla fallet då 5 cm mineralull fanns. De uträknade värdena 

subtraherades från varandra för att se hur stor energibesparing som erhölls på grund av 

tilläggsisoleringen räknat per år. Samma tillvägagångssätt användes för att beräkna 

energibesparingen via minskade transmissionsförluster av fönsterbytena per år, det vill säga 

subtraktion av värmeförlusterna innan fönsterbytet och förlusterna efter bytet.  

Efter att energibesparingarna från både fönsterbyte och tilläggsisolering på kallvinden 

beräknats summerades dessa.  

Ökningen av elanvändning som skett efter renoveringen visar alltså inte bara den el som 

frånluftsvärmepumpen använder i fastigheten. Ökningen av elanvändning hade egentligen 

varit ännu större om inte de andra energibesparande åtgärderna hade genomförts samtidigt. 

Därför läggs den ovan uträknade energibesparingen från fönster och isolering på när 

elanvändningen för frånluftsvärmepumpen ska bestämmas. Detta ger enligt ekvation 7 

frånluftvärmepumpens användning av el per år i MWh med data från åren 2010 till 2015. 

𝐸𝑙𝑎𝑛𝑣.𝐹𝑉𝑃 = 𝑡𝑜𝑡. 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣.𝑁𝐴29+ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝.𝑒𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣.− 𝑡𝑜𝑡. 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣.𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣. (7) 
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När frånluftsvärmepumpens elanvändning per år var känd för NA 29 lades den ihop med 

fjärrvärmens energianvändning per år för NA 29 enligt ekvation 8 räknat i MWh. 

Fjärrvärmens energianvändning per år hämtades från Karlstads Energi AB:s data över 

fjärrvärmeanvändning. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣.𝑁𝐴29 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣. 𝑓𝑗. 𝑣𝑁𝐴29 + 𝑒𝑙𝑎𝑛𝑣. 𝐹𝑉𝑃𝑁𝐴29  (8) 

På så sätt blev byggnadens totala energianvändning per år efter installationen av 

frånluftsvärmepumpen känd. 

Samtidigt fanns data tillgängligt som visade den totala energianvändningen av fjärrvärme 

för NA 22 i form av månadsmedelvärden. De summerades för åren 2011-2015 och av 

dessa togs ett årsmedelvärde fram som användes och alltså bestämde den totala 

energianvändningen i snitt per år för NA 22 enligt ekvation 10.  

År 2015 var dock vattenanvändningen i NA 22 betydligt högre än det snittvärde som gällt 

åren innan, och som också varit lika stort som NA 29:s vattenanvändning. År 2015 

användes 500m3 mer vatten i NA 22 jämfört med åren innan enligt förbrukningsdata från 

KBAB7 mellan åren 2013-2015. Av denna volym uppskattas 40 % vara varmvatten, alltså 

200m3, som alltså ska värmas från 10 till 55ºC före användning8. För att räkna ut 

energimängden i denna vattenvolym i MWh användes ekvation 9 (Cengel & Ghajar 2011).  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = ṁ ∗ 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ ∆𝑇    (9) 

Med hjälp av detta räknades antalet MWh fram som krävdes för att värma det extra vattnet 

som användes på NA 22 under 2015. När nu energimängden i det extra använda vattnet 

var känd räknades den bort från fjärrvärmeanvändningen för NA 22 under det året för en 

mer rättvis jämförelse. 

Energivändningen på NA 22 bestämdes sedan enligt ekvation 10. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑁𝐴22 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑁𝐴22  (10) 

Med hjälp av ekvation 8 och 10 kunde nu en jämförelse mellan de båda byggnadernas 

energianvändning göras. 

 Jämförelsen visar frånluftsvärmepumpens inverkan på fastighetens totala 

energianvändning, sett ur fastighetsägarens perspektiv. Med energianvändning för NA 29 

och NA 22 menas i det här fallet endast den energi som används för att värma upp själva 

byggnaden och tappvarmvattnet, och alltså inte någon el för till exempel vitvaror och 

elektronik. 

                                                
7 Roger Häggbom Energijägare KBAB, e-post den 4 april 2016. 
8 Kjell Eliasson, Project manager heating WSP Sverige AB, intervju den 26 april 2016. 
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3.1.2. Frånluftsvärmepumpens inverkan på fastighetens energikostnad 

En nuvärdesanalys har gjorts över en femtonårsperiod och en trettioårsperiod som visar 

skillnaden i energikostnad för NA 29 och NA 22 under dessa perioder. En 

totalenergikostnad har alltså tagits fram för NA 29 och en för NA 22.  

En investeringskalkyl har gjorts för att bedöma lönsamheten för de olika 

investeringsalternativen. Nuvärdesmetoden har använts, d.v.s. framtida kostnader och 

intäkter har räknats om till ”nuvärden” så att en jämförelse kan göras nu direkt, även om 

perioden som bedöms är från nu och femton/trettio år framåt9. 

För att räkna fram alternativens nuvärde i kronor varje år har ekvation 11 använts9.  

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑇∗(1+𝑝)𝑛

(1+𝑟)𝑛      (11) 

𝑇= intäkt eller kostnad varje år.  

𝑝= prisstegring varje år. 

𝑟= ränta varje år. 

𝑛= antal år. 

Prisstegringen antas till 1,5 procent och räntan till 3 procent9.  

Fyra olika nuvärden har räknats fram. En för fjärrvärmekostnad NA 22, en för 

fjärrvärmekostnad NA29, en för FVP-kostnad NA 29 (investeringskostnad samt underhåll) 

och en för elkostnad till FVP för NA 29. Dessa nuvärden har sedan summerats var 

byggnad för sig under femton- och trettioårsperioden för att få fram den totala 

energikostnaden för de två byggnaderna. 

Som 𝑇 har snittkostnaden för fjärrvärme per år använts. Data för detta har tillhandahållits 

av Bylin10 som redovisar NA 29 och NA 22:s kostnader för fjärrvärme år 2015. Siffrorna 

som anges är den summa fastighetsägaren fått betala för fjärrvärmeleveransen från 

Karlstads Energi AB under 2015. Prismodellen för fjärrvärme i Karlstad består av tre delar; 

en fast avgift, en energikostnad och en effektkostnad (Karlstads Energi AB 2016b).   

Som 𝑇 för frånluftsvärmepumpen har underhållskostnaden per år använts. Den har 

antagits till 3 procent av investeringskostnaden per år. 

För att ta fram kostnaden för elanvändningen till frånluftsvärmepumpen har ett 

genomsnittligt elpris räknats fram med hjälp av Karlstad Energis nivåer mellan åren 2011 

och 201511. Enligt dessa var elpriset under dessa år 110 öre/kWh 2011, 100 öre/kWh 2012-

                                                
9 Jens Beiron, Universitetsadjunkt Karlstads Universitet, dokument studentportalen Itslearning 10 april 2016. 
10 Anders Bylin, Arbetsledare fjärrvärmeenheten Karlstads Energi AB, e-post den 12 april 2016. 
11 Roger Häggbom Energijägare KBAB, e-post den 4 april 2016. 
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2014 och 85 öre/kWh 2015. Ett framräknat genomsnittspris på 99 öre/kWh har använts i 

dessa beräkningar.  

Investeringskostnaden för frånluftsvärmepumpen var 400000 kr och livslängden sattes till 

15 år11. Efter dessa 15 år är frånluftsvärmepumpen ”förbrukad” och en ny behöver 

installeras, varpå en reinvesteringskostnad på 100000 kr uppkommer för byte av utsliten 

pump11. För fjärrvärmen i byggnaderna ser det annorlunda ut då Karlstads Energi AB äger 

undercentralerna i NA 29 och NA 2212. Detta innebär att om något behöver bytas ut eller 

om underhåll krävs så ingår det i energikostnaden som fastighetsägaren betalar varje år. 

Alltså behövs ingen ny investeringskostnad betalas av fastighetsägaren efter ett visst antal år 

för fjärrvärmen, dessa kostnader står fjärrvärmeleverantören för inkluderat i kundens pris.  

I kalkylen har ingen investeringskostnad för fjärrvärmen tagits med. Då fjärrvärme 

installerades ungefär samtidigt på de båda adresserna antas investeringskostnaden för dessa 

vara lika stor. Detta gör att jämförelsen mellan dessa två byggnader blir densamma även 

utan investeringskostnad. Men om denna kalkyl ska användas för till exempel ett nybygge 

där uppvärmningskälla ska installeras från grunden, måste såklart en investeringskostnad 

för fjärrvärmen också räknas med. Problemet med att ta med denna kostnad i kalkylen är 

att den kan variera kraftigt mellan olika byggnader. Beroende på hur kulvertsystem med 

mera ser ut på just den geografiska platsen där installationen sker, kan 

investeringskostnaden skilja sig betydligt. Om kulvert finns dragen precis intill tomtgränsen 

blir investeringskostnaden betydligt lägre än om en helt ny kulvert måste dras en längre väg 

för anslutning.  

För att utreda andra möjliga kostnadsscenarion har en känslighetsanalys gjorts. Det innebär 

att mest och minst gynnsamma värden på parametrar i ekvation 11 samt på elpris och 

fjärrvärmekostnad har testats. Med mest gynnsam menas i det här fallet de värden som gör 

att NA 29 och NA 22 blir billigare än i ”normalfallet”, och minst gynnsam de värden som 

gör att de blir dyrare. I tabell 4 visas valda värden för känslighetsanalysen.  

Tabell 4. Mest samt minst gynnsamma värden på parametrar för känslighetsanalys av 
nuvärdesanalysen. 

 Ränta Pris-
stegring 

Underhålls-
kostnad 

Elpris Fjärrvärme-
pris NA 29 

Fjärrvärme-
pris NA 22 

Normal 3 % 1,5 % 3 % 99öre/ 
kWh 

74521kr/år 160339kr/år 

Gynnsam 4 % 0 % 2 % 60öre/ 
kWh 

74521kr/år 160339kr/år 

Ogynnsam 2 % 3 % 4 % 200öre/
kWh 

81973kr/år 176373kr/år 

 

Det mest och minst gynnsamma värdena på ränta, prisstegring och underhållskostnad har 

valts efter siffror som Beiron använt13. Elprisets variationer har valts tillsammans med 

                                                
12 Anders Bylin, Arbetsledare fjärrvärmeenheten Karlstads Energi AB, intervju den 23 mars 2016. 
13 Jens Beiron, Universitetsadjunkt Karlstads Universitet, dokument studentportalen Itslearning 10 april 2016. 
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Häggbom14. Mest gynnsamma fjärrvärmepris antas vara dagens pris, eftersom det troligtvis 

inte kommer sänkas, och det minst gynnsamma antas vara en ökning med 10 % av dagens 

pris. Dessa siffror har sedan använts för att ta fram det mest och minst gynnsamma 

scenariot kostnadsmässigt för NA 22 och NA 29 under både en 15- och en 30-årsperiod. 

 

3.2. Kombination ur fjärrvärmeleverantörens perspektiv 

3.2.1. Frånluftsvärmepumpens inverkan på fjärrvärmens returtemperatur 

En jämförelse har gjorts mellan returtemperaturen till fjärrvärmenätet från NA 29 och NA 

22. Data har hämtats genom Anders Bylin, arbetsledare på fjärrvärmeenheten vid Karlstads 

Energi AB. Här finns returtemperaturer i form av timmedelvärden (snittemperatur varje 

timme) under perioden 2015-01-12 till 2016-03-14, d.v.s. ungefär fjorton månader. Utifrån 

dessa siffror har ett snitt räknats fram som beskriver den genomsnittliga returtemperaturen 

under perioden för både NA 29 och NA 22. Samma process har gjorts för 

framledningstemperaturen. 

Även ∆T mellan fram- och returledning har hämtats. Siffrorna som erhållits är 

månadsmedelvärden mellan 2011 och 2015. Utifrån dessa värden har ett snitt tagits fram 

som visar genomsnittligt ΔT mellan fram- och returledning (räknat per månad) för NA 29 

och NA 22 under dessa fem år. 

3.2.2. Skillnad i överföringseffektivitet mellan NA22 och NA29 

För att ta reda på hur effektiv överföring av fjärrvärmeenergi som sker i respektive byggnad 

har genomsnittligt fjärrvärmeflöde per överförd energienhet tagits fram för NA 29 och NA 

22. Data som beskriver genomsnittligt flöde som passerar byggnadernas undercentraler 

samt energianvändning av fjärrvärme per månad under perioden 2011-2015 har använts15. 

Ett snitt som redovisar totalt genomsnittligt flöde per månad samt total 

fjärrvärmeanvändning [MWh] per månad under denna period har tagits fram utifrån dessa 

siffror. Sedan har de båda byggnadernas flöde dividerats med respektive 

fjärrvärmeanvändning enligt ekvation 12 för att få fram värden som beskriver hur stort 

flöde [m3] som krävs per överförd MWh fjärrvärme för NA 29 samt för NA 22.  

𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 =
𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣.𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
  (12) 

3.2.3. Pumpkostnadsskillnad mellan NA22 och NA29 

För att bestämma kostnaden för fjärrvärmeleverantören att pumpa runt de olika stora 

vattenflödena till undercentralerna har uträkningar gjorts för detta. Det har räknats fram 

hur många kWh el det går åt till fjärrvärmepumparna för varje m3 pumpad volym. 

Under 2015 förbrukade fjärrvärmepumparna på Hedenverket ca 2841 MWh el och de 

pumpade totalt ca 12,76*106 m3 vatten. Detta ger ca 0,22 kWh el per pumpad m3 vatten. 

                                                
14 Roger Häggbom Energijägare KBAB, e-post den 29 april 2016. 
15 Anders Bylin, Arbetsledare fjärrvärmeenheten Karlstads Energi AB, e-post den 23 mars 2016. 
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Elkostnaden antas grovt till 1 kr/kWh inklusive elpris, skatt, elcertifikatsavgift och rörlig 

elnätsavgift för denna beräkning, fastän kostnaden såklart varierar över tid16.  

Med dessa indata blir besparingspotentialen 0,22 kr/m3. Denna kostnad har sedan använts 

för att bestämma kostnaden per använd MWh fjärrvärme för NA 22 respektive NA 29.  

En uträkning har även gjorts som beskriver hur mycket pengar som hade kunnat sparas för 

fjärrvärmeleverantören per år om NA 29 haft samma lägre flöde som NA 22 har enligt 

ekvation 13. 

 𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑁𝐴29 = (𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑁𝐴29 − 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑁𝐴22) ∗ 𝑓𝑗. 𝑣. 𝑎𝑛𝑣./å𝑟𝑁𝐴29 ∗ 0,22 (13) 

Besparingspotentialen som fås av ekvation 13 gäller enbart besparing vad gäller 

elenergikostnad till följd av det minskade pumparbetet. Ett sänkt flöde ger också andra 

systemmässiga fördelar vilka kan utgöra minst lika stora drivkrafter som 

kostnadsbesparingen i sig till ett lägre flöde16. Dessa behandlas dock inte i denna rapport. 

3.3. Förslag till förändrad inkoppling för mer gynnsam fjärrvärmeleverans 

I dagsläget ser inkopplingen av FVP på NA 29 ut enligt flödesschemat i figur 6. Där 

värmer FVP först upp vatten i ackumulatortankarna som används till tappvarmvatten. Om 

överskott finns styr en ventil om flödet så att värmen från FVP levereras till 

värmesystemet. Där sitter inkopplingen på fjärrvärmeledningens retursida, alltså på väg 

tillbaka till värmeväxlaren från byggnadens värmesystem. För att undvika fjärrvärmens 

problem med för hög returtemperatur är det önskvärt att inkopplingen av FVP på 

värmesystemet sker på framledningen istället. För att FVP ska ges goda förutsättningar 

behöver den jobba mot en så låg temperatur som möjligt för att behålla ett högt COP. En 

anledning till dagens inkoppling är att FVP får ett konstant flöde, vilket ger en jämn drift 

och därmed mindre slitage på FVP. Detta flöde kommer att variera mer i det nya förslaget 

till inkopplingen17. 

Den alternativa inkopplingen i resultatet i figur 13 tillsammans med resonemanget kring 

denna är inte testad fysiskt utan är ett teoretiskt förslag framtaget i samråd med Eliasson17. 

Inkopplingen är en utveckling av hur den ser ut idag (figur 6) och det är bara delarna i figur 

13 som skiljer sig från dagens befintliga inkoppling. 

  

                                                
16 Johan Thelander, Utredningsingenjör Karlstads Energi AB, e-post den 29 april 2016. 
17 Kjell Eliasson, Project manager heating WSP Sverige AB, intervju den 26 april 2016. 
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4. Resultat 
I kapitlet följer samtliga resultat som tagits fram. 

4.1. Fastighetsägarens perspektiv 

 Med en frånluftsvärmepump installerad i kombination med fjärrvärme (NA 29) 

sparas 49 MWh/år i energianvändning för fastighetsägaren jämfört med att enbart 

ha fjärrvärme (NA 22) installerad. NA 22 använder i snitt 237 MWh/år medan NA 

29 använder 188 MWh/år. 

I tabell 5 ses energikostnaden för de olika nuvärden som räknats fram. Den totala 

energikostnaden för de båda referenshusen under en 15- respektive 30-årsperiod visas 

också, liksom hur mycket dyrare NA 29:s energikostnader är jämfört med NA 22:s. 

Tabell 5. Energikostnad för NA 22 och NA 29 under en 15- respektive 30-årsperiod enligt 
nuvärdesmetoden, samt procentuell andel högre energikostnad för NA 29 under perioderna. 

Kostnadstyp 15 år [miljoner kronor] 30 år [miljoner kronor] 

Fjärrvärme NA 22 2,15  3,87 
Fjärrvärme NA 29 1,00 1,80 
FVP NA 29 0,56 0,77 
El till FVP NA 29 0,94 1,69 

Totalkostnad NA 22 2,15 3,87 
Totalkostnad NA 29 2,50 4,26 
% dyrare NA 29 16 % 10 % 

 

I figur 7 visas resultatet av känslighetsanalysen sett över en 15-årsperiod för NA 22 och 

NA 29. 

 

Figur 7. Känslighetsanalys över en 15-årsperiod NA 22 och NA 29. 
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Figur 8 visar resultatet av känslighetsanalysen sett över en 30-årsperiod för NA 22 och NA 

29. 

 

Figur 8. Känslighetsanalys över en 30-årsperiod NA 22 och NA 29. 

 

4.2. Fjärrvärmeleverantörens perspektiv 

Genomsnittlig fram- och returledningstemperatur för NA 29 och NA 22 under en 14-

månadersperiod 2015-2016 visas i figur 9. 

 

Figur 9. Genomsnittlig fram- och returtemperatur NA 22 och NA 29 under perioden 2015-01-12 till 
2016-03-14. 
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I figur 10 visas ∆T mellan fram- och returledningen för fjärrvärme till NA 22 som 

månadsmedelvärden under perioden 2011-2015. 

 

Figur 10. ∆T mellan fram- och returledning fjärrvärme för NA 22 åren 2011-2015 i snitt per månad. 

 

I figur 11 visas ∆T mellan fram- och returledningen för fjärrvärme till NA 29 som 

månadsmedelvärden under perioden 2011-2015. 

 

Figur 11. ∆T mellan fram- och returledning fjärrvärme för NA 22 åren 2011-2015 i snitt per månad. 
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 Totalt för perioden 2011-2015 var den genomsnittliga avkylningen 50,8ºC för NA 

22 och 40,8ºC för NA 29 (medelvärden ur figur 10 och 11). 

 Fjärrvärmeflödet som passerar byggnadens undercentral per såld energienhet 

fjärrvärme för NA 22 är 16,3m3/MWh. För NA 29 är motsvarande siffra 

19,1m3/MWh.  

 Kostnaden i form av el till pumpen för att pumpa runt 16,3m3/MWh på NA 22 är 

3,60 kr/MWh och för att pumpa runt NA 29:s 19,1m3/MWh är kostnaden 4,20 

kr/MWh. 

 Om NA 29 haft samma lägre flöde som NA 22 hade det sparats 63 kronor per år i 

elkostnad till följd av ett lägre pumparbete för fjärrvärmeverket.  

4.3. Förändrad inkoppling 

Figur 12 visar var förslaget till förändrad inkoppling kommer att ske.  

 

Figur 12. Markeringen visar området där en förändring av befintlig inkoppling på NA 29 är tänkt. 

 

Figur 13 visar den tänkta förändringen. Det är en förenklad bild av det inringade området i 

figur 12, men där bara de delar som förändrats visas. 
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Figur 13. Alternativ inkoppling frånluftsvärmepump NA 29. 
 

I den befintliga kopplingen är både fram- och returledningen från värmepumpen ansluten 

på värmesystemets returledning enligt figur 12. Enligt förslaget i figur 13 är värmepumpens 

returledning ansluten på värmesystemets returledning, medan värmepumpens framledning 

är ansluten på värmesystemets framledning. Styrningsmässigt är principen som följer; i de 

fall då värmepumpen klarar att täcka hela behovet av värme går hela flödet genom 

värmepumpen och upp genom värmesystemets framledning. Då behövs ingen leverans 

från fjärrvärmen, vilket gör att trevägsventilen är stängd från fjärrvärmesidan 

(anslutningarna till vänster i bild i figur 13). Temperaturgivare 2 (till höger av de två 

temperaturgivarna placerade bredvid varandra i figur 13) känner då av att vattnet klarar att 

hålla det inställda börvärdet, skickar en signal till reglerventilen på primärsidan som stänger 

fjärrvärmeflödet. Om temperaturgivare 1 (till vänster av de två temperaturgivarna placerade 

bredvid varandra) däremot känner av att börvärdet inte nås, skickas en signal till 

trevägsventilen som öppnar lagom mycket flöde från fjärrvärmen så att rätt temperatur 

uppnås in till radiatorsidan med blandat flöde från både värmepumpen och fjärrvärmen. 

När börvärdet har uppnåtts skickas signal att stänga av fjärrvärmeflödet igen, så att bara 

värmepumpen levererar, och så håller det på. Temperaturgivare 2 har någon grads högre 

börvärde än temperaturgivare 1. Detta för att regleringen ska fungera tillfredsställande.  

Ur en värmepumpleverantörs synvinkel är detta en något sämre inkoppling än dagens 

inkoppling, då flödet över värmepumpen kommer att vara varierande. I dagsläget är flödet 

över värmepumpen jämnt. Ett varierat flöde kan leda till att värmepumpen slits ut tidigare 

än om ett jämnt flöde hålls hela tiden. Positivt är dock att frånluftsvärmepumpens COP 

inte kommer ändras nämnvärt av den föreslagna inkopplingen, eftersom den fortfarande 

kommer jobba mot samma temperatur i radiatorkretsen som innan. 

För en fjärrvärmeleverantör finns en stor vinning med att koppla värmepumpen på 

värmesystemets framledning istället för returledning. Då nås mest troligt en lägre 

returtemperatur på fjärrvärmens primärsida tillbaka till fjärrvärmeverket. Fördelar med låg 

returtemperatur finns beskrivet i kapitel 2.2.   



 

24 
 

5. Diskussion 
Resultaten visar att en anslutning av en frånluftsvärmepump påverkar fjärrvärmesystemet, 

både ur fastighetsägarens och ur fjärrvärmeleverantörens perspektiv, både vad gäller 

energianvändning och energikostnad.  

Ur fastighetsägarens perspektiv sparas 49 MWh per år med en FVP installerad. Det är en 

rejäl besparing energimässigt, med tanke på att de båda fastigheterna förbrukar strax över 

och strax under 200 MWh under ett år totalt. När undersökningen gjordes antogs de båda 

byggnaderna ha samma energianvändning. Det ska såklart finnas med i åtanke vid denna 

jämförelse. Just detta antagande skulle kunna påverka resultatet åt något håll.  

Vad gäller kostnadsaspekten är det alltså 16 % dyrare med kombination (FVP + 

fjärrvärme) jämfört med enbart fjärrvärme under en 15-årsperiod. Sett över en 30-årsperiod 

är siffran 10 %. Detta kan förvåna många då en av anledningarna till att installera en FVP 

kan vara för att sänka sina energikostnader.  

En parameter som i det här fallet inverkat mycket på resultatet är den höga 

investeringskostnaden på 400000 kronor som gällde för frånluftsvärmepumpen på NA 29. 

Med en lägre investeringskostnad hade utfallet blivit ett annat och kostnaden för 

kombinationen såklart också lägre. Känslighetsanalysen visar att sett över en 30-årsperiod 

kan kombinationen bli aningen billigare än enbart fjärrvärme vid gynnsamma värden på 

parametrarna. En faktor som påverkar kostnaden mycket i känslighetsanalysen är elpriset. 

Hur det kommer att utveckla sig kommande 30-årsperiod påverkar kostnadsanalysen i hög 

grad. Ett lågt elpris gör kombinationen billigare än enbart fjärrvärme, medan ett högt elpris 

gör kombinationen betydligt dyrare än enbart fjärrvärme.  

Denna undersökning är gjord som en jämförelse mellan två specifika byggnader. Det 

innebär att förutsättningar för just dessa fastigheter har använts i metoden. Det måste has i 

åtanke vid användande av liknande tillvägagångssätt som i den här rapporten fast för andra 

byggnader. I studien är till exempel inte investeringskostnad för fjärrvärme medräknat. 

Detta betyder att tillvägagångssättet inte är applicerbart för nybyggen, utan bara för 

anläggningar där fjärrvärmen redan är befintlig. Vill man räkna på kostnader för ett 

nybygge måste en investeringskostnad för fjärrvärme räknas med i nuvärdesanalysen. 

Boverkets regler för mängden köpt energi gynnar inköp av värmepumpar idag, framför 

annan uppvärmning än elvärme, d.v.s. till exempel fjärrvärme. Detta är såklart en stor 

anledning till att kombinationen förekommer. Om Boverkets regler skulle ändras kan det 

påverka i vilken utsträckning frånluftsvärmepumpar kommer fortsätta kombineras med 

fjärrvärme i bostäder. Om det inte längre finns något incitament i reglerna för att installera 

frånluftsvärmepumpar, kan man fundera om de kommer att fortsätta installeras i samma 

utsträckning. En annan aspekt är att om marginalelsproduktionen lyckas bli helt fossilfri – 

då finns en stor anledning att fortsätta använda värmepumpar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Så länge marginalelen kommer från fossila källor så kommer värmepump att vara ett sämre 

alternativ än fjärrvärme ur ett hållbar-utvecklingsperspektiv. Om däremot elförsörjningen 
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kommer att ske med enbart förnybara källor, är helt plötsligt värmepumpen också ett grönt 

och hållbart alternativ. Låt oss hoppas att utvecklingen av förnybara el- och energikällor går 

fort för alla på jordklotets skull. Men som sagt, i dagsläget innebär en ökad elanvändning 

(som installation av en värmepump innebär) ökad marginalelsanvändning och därmed 

också en ökning av användningen av fossila källor.  

Avkylningen på fjärrvärmenätet visade sig vara betydligt sämre på NA 29 där 

frånluftsvärmepumpen finns än på NA 22. Detta var ett väntat resultat, då tidigare 

rapporter som berört ämnet (se avsnitt 2.1.5) påpekat att en FVP ofta höjer 

returtemperaturen till fjärrvärmeverket. Målet för Karlstads energi är att nå ner mot en 

returtemperatur på 45°C för fjärrvärmen. Returtemperaturen för NA 29 är i snitt 41,9°C 

och för NA 22 är den 34°C. Här kan tyckas att målet redan är nått för dessa två fastigheter. 

Men, det är alltid bra att fortsätta sänka returtemperaturen för enskilda fastigheter. Även 

fast just dessa två fastigheter kommer ner under målet satt av Karlstads Energi så finns det 

ca 4000 andra fastigheter i fjärrvärmenätet som också påverkar den totala 

returtemperaturen. Däribland finns säkerligen till exempel större industrier som har en 

betydligt högre returtemperatur än de 45°C som är målet. Därför blir det viktigt att alla 

anslutna jobbar med att sänka returtemperaturen för en lägre returtemperatur totalt sett. 

Förslaget till förändrad inkoppling som togs fram är till stor del till för att motverka en 

förhöjd returtemperatur. En inkoppling där inte avkylningen påverkas negativt av 

frånluftsvärmepumpens närvaro var målet, samtidigt som värmepumpen inte får dålig 

funktion. Eftersom den föreslagna kopplingsprincipen inte testats i verkligheten är det 

svårt att dra slutsatser kring exakt hur den påverkar fjärrvärmens returtemperatur. Men att 

den sänker returtemperaturen och därmed ger en högre avkylning än befintlig inkoppling 

kan fastställas. Detta eftersom frånluftsvärmepumpen är ansluten på värmesystemets 

framledning istället för som idag på returledningen. Att ansluta på framledningen innebär 

att värmen hinner avges i värmesystemet innan vattnet når fjärrvärmeväxlaren, och därmed 

blir avkylningen högre än i befintligt system, där det varma vattnet från 

frånluftsvärmepumpen ansluts direkt på väg in till fjärrvärmeväxlaren. Anslutningen på 

framledningen innebär inte någon stor sänkning av frånluftsvärmepumpens COP-värde, 

eftersom den fortfarande jobbar mot samma temperaturer som innan. Det som blir 

negativt för FVP är däremot att flödet kommer att variera över pumpen. Ett varierat flöde 

leder till ett större slitage. 

Överföringseffektiviteten av fjärrvärmevatten var bättre till NA 22 än till NA 29. Räknat i 

kostnad skulle det kunna sparas 63 kronor per år i minskad elanvändning för pumpen om 

NA 29 hade samma lägre flöde som NA 22 per MWh fjärrvärmeenergi. Detta innebär att 

det är dyrare för fjärrvärmeleverantören att leverera energi till NA 29 än till NA 22. 

Anledningen till att NA 29 har mindre effektiv överföring av fjärrvärmeenergi är att 

frånluftsvärmepumpen där finns inkopplad på värmesystemets returledning. Detta gör att 

fjärrvärmen inte behöver leverera lika mycket energi som vid NA 22. Vid NA 22 står 

fjärrvärmen för all överförd värme till byggnaden. För NA 29 däremot så levererar 

frånluftsvärmepumpen det den kan till returledningen, vilket leder till att fjärrvärmen inte 
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levererar i samma utsträckning. Detta skulle kunna vara ett motiv till att införa någon form 

av flödestaxa från fjärrvärmeleverantörens sida, d.v.s. till exempel att fastighetsägaren 

betalar mer ju större volym vatten som pumpas runt per MWh fjärrvärme till fastigheten. 

Detta för att göra kostnadsbiten mer rättvis mellan fastigheter med olika 

överföringseffektiviteter. I dagsläget finns ingen ”morot” för fastighetsägare att göra sin 

fastighet mer överföringseffektiv för fjärrvärme, eftersom priset idag bara består av en fast 

del, en energi- och effektdel. De 63 kronor som kan sparas mellan dessa två byggnader, kan 

tyckas vara en låg siffra, men när det sätts i perspektivet 4000 hushåll i kommunen så finns 

där pengar att spara för fjärrvärmebolaget. 

5.1. Slutsats 

Med en frånluftsvärmepump inkopplad i kombination med fjärrvärme minskar 

fastighetsägarens energianvändning per år jämfört med om bara fjärrvärme funnits. 

Samtidigt blir uppvärmningsformen dyrare för fastighetsägaren än om enbart fjärrvärme 

hade funnits, detta gäller sett över en 15- och en 30-årsperiod. För fjärrvärmeleverantören 

innebär inkopplingen av frånluftsvärmepumpen att returtemperaturen höjs betydligt 

(avkylningen försämras) i nätet. Samtidigt försämras överföringseffektiviteten och därmed 

ökar kostnaden för den överförda fjärrvärmeenergin vid en frånluftsvärmepump 

installerad. Genom att förändra inkopplingen av frånluftsvärmepumpen och ansluta den på 

värmesystemets framledning kan dess negativa påverkan på fjärrvärmenätet minskas. 

5.2. Förslag till fortsatta arbeten 

 Utreda hur införande av en flödestaxa skulle påverka fjärrvärmenätets 

returtemperatur och överföringseffektivitet i Karlstads Energi AB:s fjärrvärmenät. 

 Analysera gynnsamma kopplingsprinciper fysiskt i verkligheten för att se hur de 

fungerar ”på riktigt”. 

 Utreda hur kombinationen av frånluftsvärmepump och fjärrvärme bäst kan köras 

sett ur olika säsonger och användningsområden. Bör systemet regleras och köras 

olika beroende på om det är sommar eller vinter till exempel? Kanske bör hänsyn 

tas till när el- respektive fjärrvärmepris är lågt och se vilken typ av körning som då 

blir mest lönsam för fastighetsägaren. Ska frånluftsvärmepumpen och fjärrvärmen 

båda värma både tappvarmvatten- och värmesystem eller bör det fördelas på något 

vis? 
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