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ABSTRACT  

This report was written as an examination thesis at Mälardalen University in Västerås, 

Sweden. The subject of the report is to research whether a theoretical single-family home 

with already installed district heating system for heating and hot water supply should keep it, 

replace it with a geothermal heat pump or keep it and use it in combination with a smaller air 

to water heat pump. The report is uses data from the Swedish government institute of 

Boverket (Literally: Living institute), along with other sources, to construct a model of an 

average Swedish house and simulate it in the energy simulation program IDA-ICE. This 

simulation yielded the data needed to conclude which system would be the cheapest in the 

long run. Thereafter LCC calculations on said data was used to the determine the cost over a 

20-year period for the given systems. The report concludes that the model corresponds with 

the results from Boverket and is therefore an accurate representation of an average single-

family home and that the district heating should be replaced with a geothermal heat pump. 

 

Keywords: Thesis, District heating, Geothermal heat pump, Single-family home, Heating, 

Energy  
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Rapporten har skrivits som ett examensarbete vid Mälardalens högskola till 

Energiingenjörsprogrammet.  
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Joakim Henningsson 

  



 

SAMMANFATTNING  

Denna rapport har utförts som examensarbete vid Mälardalens högskola till 

Energiingenjörsprogrammet. Rapporten har undersökt ett teoretiskt småhus utgående ifrån 

Boverkets rapport Energi i bebyggelsen – Tekniska egenskaper och beräkningar, en 

sammanställning av projektet BETSI där småhus, flerbostadshus och lokaler har undersökts 

och extrapolerats för att ta fram värmebehov mm. för hela det svenska beståndet. Denna 

rapport använder sig av Boverkets rapport med flera för att ta fram ett medelvärdeshus för 

att utföra simuleringar på värmeenergibehovet.  

Syftet med detta är att undersöka huruvida ett hus med befintlig fjärrvärmeanslutning bör: 

behålla fjärrvärmen, byta till bergvärme eller en kombination av en mindre luft-

vattenvärmepump och fjärrvärme för uppvärmning och till varmvatten.  

Modellen byggdes upp i programmet IDA-ICE utifrån framtagna U-värden, mått och övriga 

data för husets klimatskal och övriga delar så som antalet boende, värmegenerering hos stora 

hushållsapparater mm. Denna modell simulerades sedan för att ta fram energibehovet hos 

byggnaden.  

Modellen användes sedan för att utföra ekonomiska beräkningar för att ta fram den 

ekonomiskt mest gynnsamma lösningen. De olika systemen jämfördes genom att ta fram 

systemens LCC kostnad över 20 år med en förväntad realränta på 4%, en prisökning på 

fjärrvärmen på 2,12 % och en elprisökning på 1,44 %.  

Dessa undersökningar resulterade i ett värmebehov på 25 MWh per år, en skillnad på ~5% 

från boverkets rapport. Kostnaden för de olika energilösningarna beräknades till: 

• 346 kkr för enbart fjärrvärme 

• Mellan 316 kkr och 344 kkr med endast bergvärmepump 

• Mellan 252 kkr och 332 kkr för en kombination av fjärrvärme och luft-vattenvärmeump 

 

Känslighetsanalys av dessa siffror visar att fjärrvärmesystemet behöver stora ökningar i 

elpris eller realränta för att kunna konkurrera med bergvärmepumpen.  

Slutsatsen som kan dras från detta examensarbete är att fjärrvärmen bör bytas ut mot en 

bergvärmepump.  

 

Nyckelord: Fjärrvärme, Värmepump, Ekonomi, Småhus, Villa, Energi, Värme 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

U Värmegenomgångskoefficient W/m², K 

UA Värmegenomgång för en given area W/K 

COP  Coefficient of Performance - 

SCOP Seasonal Coefficient of Performance - 

P0 Nuvärdesfaktor Funktion av ränta och 
kalkyltid där avkastningen 
antages vara lika varje är  

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

Fangers Fangers komfortindex, index för innomhustrevnad 

FT Från- tillutftsventilation 

FTX Från- tillutftsventilation med värmeväxling 

ELIB Elhushållning i bebyggelsen  

LCC Life Cycle Cost 

Sveby  Standardisera och verifiera byggnader 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Schablon Standardiserade värden 

Realränta Ränta med fråndragen inflation 

Graddagar Summan av ett års dygnsmedeltemperaturs avvikelse 
från en referenstemperaturen 17 °C  

Kalkylränta Eftersträvad avkastning på investerat kapital 
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1 INLEDNING 

Denna rapport har undersökt tre olika lösningar för ett teoretiskt medelvärdeshus. Befintlig 

fjärrvärme, kombination mellan fjärrvärme och luft-vattenvärmepump och en 

bergvärmepump. 

1.1 Bakgrund 

Fjärrvärmenät har tillämpats i Sverige sedan 1948 efter att svenska värmeingenjörer hade 

besökt system i Tyskland. Dessa system hade uppkommit för att minska användningen av kol 

då priset var högt efter första världskriget. Utifrån dessa tidiga system har många fler byggts, 

i EU finns nu fler än 5000 system i drift. Även utanför EU finns stora fjärrvärmesystem. På 

Island står fjärrvärme för nästan 90 % av värmebehovet, tack vare deras geotermiska 

värmekällor. I Ryssland levererades ca 5 EJ, 5*1018, värme till fler än 3000 städer där den 

urbana marknadsandelen för fjärrvärme är ca 80 %. Dessa system är dock i stort behov av 

renovering då de härstammar från den sovjetiska planekonomin. (Fredriksen & Werner, 

2014) 

En av de största fördelarna med fjärrvärme ligger i möjligheten att kunna utnyttja spillvärme 

från kraftverk och industriella processer. Denna värme, som i alla fall måste kylas bort på 

något sätt, kyls istället mot fjärrvärmenätet och kan på så sätt användas till uppvärmning. 

Detta betyder att fjärrvärmen ses som sekundärenergi. Detta kan jämföras med primärenergi 

för uppvärmning som exempelvis pelletspannor, värmepumpar etc. där värmen har 

genererats endast för uppvärmning. Därför kan fjärrvärme från sekundära energikällor ses 

som ”gratis” energi. Fjärrvärme har därvid en viktig plats i energimixen för uppvärmning. 

(Fredriksen & Werner, 2014) 

En annan form av ”gratis” energi kommer från värmepumpar. Genom användning av 

låggradig energi från exempelvis: luften, berget, sjöar etc. och tillförande av elenergi för att 

generera värmeenergi flertalet gånger fler än den tillförda elenergin. Då värmepumpar 

bygger på samma teknik som för kyl och frys har utvecklingen pågått under större delen av 

1900-talet. Exempel på detta kan ses i detta citat från professor Bäckström (Vedeldning, 

elpanna eller eldriven värmepump?, 1940): ”Värmepump! Detta ord fascinerar oss tekniker såsom 

något simsalabim, speciellt under kristider, ty det verkar ju som om vi gratis skulle få värme eller mer 

än 100 % verkningsgrad vid omtransformering av mekanisk eller elektrisk energi eller av 

högtempererat värme i lågtempererat sådant. Emellertid blir nog often den stora ekonomien trots allt 

ej så förbluffande, ty lika väl som värmepumpens verkningssätt är en sträng tillämpning av 

termodynamikens grundekvationer, är dess existensberättigande ett strängt tekniskt-ekonomiskt 

problem.” 
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Värmepumpar har blivit mycket vanliga vid nybyggnation av småhus. Enligt 

energimyndighetens rapport ”Värme i villan” är de mycket vanliga. De annars vanligaste 

värmepumparna för icke-kompletterande uppvärmning är Berg-/jord-/sjövärmepumpar och 

luft-vattenvärmepumpar. Där de förestående har högre investeringskostnad men stabilare 

värmekälla och de senare har en lägre investeringskostnad men högre känslighet samt ev. 

störande buller. (Energimyndigheten, 2010) 

Enligt statistik från Energimyndigheten hade 2016 11,7 % av alla hushåll endast fjärrvärme 

som uppvärmning, en minskning från 12,9 % 2014 och 2,6 % fjärrvärme i kombination med 

något annat, exempelvis kakelugn, en minskning från 3,2 % 2014. Detta kan jämföras med 

14,5 direktverkande el eller 13,1 % Berg-/sjö-/jordvärmepump som uppvärmning. 

(Energimyndigheten,2016)  

Denna rapport har undersökt ett teoretiskt medelsmåhus för att undersöka vilket som är det 

ekonomiskt optimala för ett redan fjärrvärme anslutet hus. Följande scenarion undersöks:  

bibehålla fjärrvärmen, komplettera med en mindre värmepump för att minska 

fjärrvärmekostnaden eller byta ut systemet mot en bergvärmepump. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utifrån ett statistiskt medelvärdeshus visa hur de olika 

energilösningarna; fjärrvärme, fjärrvärme och luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump 

förhåller sig till varandra ekonomiskt och vilka förändringar i rörliga kostnader som krävs för 

att en energilösning ska vara mer kostnadseffektiv än en annan.  

1.3 Frågeställningar 

Vad blir energisimuleringsresultatet av ett svenskt genomsnittshus?  

Hur stor blir skillnaden mellan energisimuleringsresultatet och det förväntade resultatet 

utifrån litteraturstudien? 

Vilken är den ekonomiskt optimala lösningen för det teoretiska småhusets 

värme/varmvattenbehov? 

Vilken priskänslighet har de olika lösningarna? 

1.4 Avgränsningar 

Nedan följer de avgränsningar som arbetet har använt. 
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1.4.1 Huset 

Huset är endast teoretiskt framtaget och därför har inga faktiska mätningar genomförts. 

Huset antagits ha befintlig fjärrvärmeanslutning och vara utan krypgrund. Eventuella 

tekniska/styrningsproblem och/eller ökade kostnader med det sammansatta systemet har 

frånsetts.  

1.4.2 Ekonomiska beräkningar 

Real ränta har antagits under beräkningarna, värmepumparna antages ej behöva bytas ut 

eller att något större reparationsbehov under perioden. Värmepumparna förväntas arbeta 

med samma effektivitet under hela perioden och el till cirkulationspumpar har försummats.  

2 METOD 

Undersökningen har utgått ifrån Boverkets rapport ”Energi i bebyggelsen – tekniska 

egenskaper och beräkningar” där resultatet från projektet BETSI, Byggnaders 

energianvändning, tekniska status och innemiljö, presenteras. Utöver denna rapport har 

annan kompletterande data, exempelvis antal personer i hushållet och övrig 

energianvändning, införskaffats från branschorganisationer så som Sveby och andra statliga 

myndigheter så som SCB och Energimyndigheten.  

Utifrån denna grund har en modell av ett teoretiskt medelvärdeshus byggts upp i 

programmet IDA-ICE för att dess energianvändning skulle kunna simuleras. Programmet 

användes för att författaren har störst erfarenhet i detta energisimuleringsprogram.  

Simuleringsresultatet användes sedan för att beräkna värmebehovet för uppvärmning och 

varmvatten. Vidare användes dessa för att beräkna kostnaden för husets värmeenergibehov. 

Detta utfördes genom LCC beräkningar för att kunna jämföra och känslighetsanalysera 

resultaten. De faktorer som undersöktes var elprisutvecklingen och den förväntade 

kalkylräntan.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Nedan följer en förteckning över den litteraturstudie som gjorts inför undersökningen.  

3.1 Energi i bebyggelsen – Tekniska egenskaper och beräkningar 

Denna rapport är en sammanställning av resultatet från Boverkets projekt BETSI, 

Byggnaders Energianvändning Tekniska Status och Innemiljö, från 2010. Undersökningens 

huvudsakliga innehåll riktades mot bostäder och lokalers energianvändning. För att visa 

detta har byggnadernas klimatskal (dess U-värden och areor), värmeförsörjning, ventilation 

och distribution av värme redovisats. Rapporten redovisar även beräkningar av kostnader för 

att uppnå ”beslutat miljömål om en minska energianvändning i bebyggelsen”. 

I undersökningen ingick knappt 1800 småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader. Dessa 

byggnader var belägna i 30 kommuner med koncentration till Mälardalen. Dessa byggnader 

besiktigades och uppmättes för att användas som urval till de 1 888 000 småhus, 165 000 

lägenhetshus och 47 000 lokalbyggnader som rapporten avser. Urvalet av dessa byggnader 

gjordes av SCB. Därvid har BETSI rapporten en viss osäkerhet för att det är en 

urvalsundersökning därför anges att ”Sannolikheten för att det sanna värdet finns inom angivet 

intervall är 95 procent.”  

I rapporten har byggnaderna ordnats efter typ och år i ett 15-årsintervall. Dessa åldersgrupper är -60, 

61–75, 76–85, 86–95, 86–05. Detta för att översiktligt kunna jämföra utvecklingen över tid och 

undersöka var åtgärder kan ge mest gynnsam effekt.  

3.1.1 Byggnadernas klimatskal 

I denna del av rapporten redovisas de beräknade U-värden och uppmätta areor som 

påträffades vid undersökningarna. I huvudsak har U-värden för klimatskalsdelarna 

beräknats utifrån materialdata och dess tjocklek. Där ”U-värdet för grundkonstruktionerna 

krypgrundsbjälklag, platta på mark, platta på mark med källargrundinläggning och källarvägg under 

mark har beräknats enligt ISO 133370:2007(E)”. Övriga klimatskalsdelar beräknades enligt: 𝑈 =

(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + ∑ (𝑅𝑗))𝑛
𝑗=1

−1
 där 𝑅𝑠𝑖 och 𝑅𝑠𝑒 är inre respektive yttre värmeövergångsmotstånd 

och 𝑅𝑗 är n-antal övriga delar i skalet. Hänsyn till köldbryggors påverkan på U-värdet har inte 

antagits. För att beräkna värmeförlusten i respektive del genom att multiplicera UA-värdet 

med genomsnittet för graddagar i Sveriges kommuner, där antalet graddagar viktas mot 

antalet invånare.  

3.1.1.1. Platta på mark/källargolv 

För denna del har endast plattornas totala area innanför ytterväggarnas insida redovisats 

under besiktningarna och därför har förhållandet mellan längd och bredd har i rapporten 

antagits vara 1:1,5. Då det finns stor variation mellan storleken på plattorna, allt från 10–20 

m2 till 200 m2, varierar U-värdena mellan 0,2 och 1,48 W/m2, K. Detta leder till viss 
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osäkerhet i resultaten enligt rapporten. Resultatet påvisar ett medelvärde på 0,29 W/m2, K 

och en total area på 122 miljoner m2 vilket ger en total värmeförlust på 3,2 TWh/år för hela 

beståndet.  

3.1.1.2. Ytterväggar 

För ytterväggar noteras att resultatet för den äldsta åldersklassen varierar kraftigt. Det 

genomsnittliga U-värdet för ytterväggar anges till 0,36 W/m2, K. Detta motsvarar ungefär 

125 mm isolering med mineralull mellan träreglar c/c 600 mm. Här jämförs även föregående 

rapport i ämnet; ELIB där rapporten konstaterar att U-värdet förbättrats något, troligen till 

följd av tilläggsisolering i det äldre beståndet. Den totala arean för beståndet uppgick till 256 

miljoner m2 för hela beståndet vilket ger en värmeförlust på 8,3 TWh. 

3.1.1.3. Fönster 

För beräkning av fönsters U-värden har besiktningarna använt sig av observation för att 

fastställa fönsterglasens ytterskikt eller om argongas finns mellan glasen i isolerrutor. 

Därefter har fönstren fördelats över 11 typer. Utifrån detta har genomsnittligt U-värde 

angetts till 2,23 W/m2, K och en total area på 42 miljoner m2. Detta ger en total värmeförlust 

på 8,4 TWh/år. Detta resultat jämförs med resultatet i ELIB där värmeförlusten var 0,4 

TWh/år högre. För att kunna jämföra resultaten har rapporten antagit U-värden för ELIB då 

de endast var angivna i antal glas.  

I sammanställningen av U-värden påvisas en liten skillnad mellan åldersgrupperna i 

förhållande till övriga delar. Anledningen till detta anses vara att fönster byts ut i större 

utsträckning än övriga klimatdelar ”uppgraderas”.  

Även väderstreck för fönstren redovisas. Där norr, söder, väster och öster hade följande 

fördelning: 22, 28, 25 och 25 % i samma ordning.  

3.1.1.4. Horisontellt vindsbjälklag 

Resultaten för horisontellt vindbjälklag varierar förhållandevis lite mellan åldersklasserna. 

Detta antages vara p.g.a. de äldre åldersklasserna har enligt rapporten förmodligen 

tilläggsisolerats. Det genomsnittliga U-värdet anges till 0,22 W/m2, K och den totala arean 

100 miljoner m2. Detta ger en total värmeförlust på 2,9 TWh/år. I jämförelse med ELIB kan 

ingen större skillnad urskiljas med antagandet att arean angiven avser hela 

takkonstruktionen.  

3.1.1.5. Övriga klimatdelar 

Här presenteras en sammanställning över de övriga delarna i klimatskalet. Det som är 

relevant till denna rapport är ytterdörrar där U-värdet antages vara 1,7 W/m2, K och totalt 

alla dörrar en area på 9,6 miljoner m2.  



6 

3.1.2 Värmeförsörjning, distribution och inomhustemperatur 

I rapporten presenteras värmekällor till småhus i följande kategorier (med andelar i 

procent):  

• Olja/gas, 4 % 

• Elvärme, 26 % 

• Värmepump 24 %  

• Frånluftsvärmepump 1 % 

• Biomaterial (Pelletspanna eller liknande, även kakelugnar eller dyl.) 22 % 

• Fjärrvärme, 23 % 

• El inklusive el i värmepump och frånluftsvärmepump 34 % 

För den sista kategorin har ett SCOP på 3,0 antagits av rapporten. 

Andelen värmepumpar har ökat kraftigt sedan ELIB från 127 000 till 690 000. Uteluft-

/bergvärmepumpar dominerar de 3 äldre åldersklasserna och frånluftsvärmepumpar i de 

yngre. Totalt sett uppger rapporten denna fördelning: 32 % bergvärme, 15 % frånluft, 3 % 

jordvärme och 50 % uteluft.  

Distributionen av värmen fördelas på 70 % vattenburen, 25 % direktverkande el och 

resterande del luftburen värme. 

Inomhustemperaturen har sedan ELIB ökat från 20,9 grader till 21,2 grader. Dettas kan även 

ses i rapportens sammanställning av skillnaden mellan inomhustemperatur i de olika 

åldersklasserna där en stadig ökning från 20,8 till 21,9 grader presenteras. 

3.1.3 Ventilationssystem och luftomsättning 

De olika ventilationssystemen presenteras i följande kategorier: Självdrag, Frånluftsystem, 

Från-/Tilluftssystem, Från-/Tilluftssystem med värmeväxlare och 

Frånluftsvärmepumpsystem. Totalt sätt blir andelarna: ~72 %, ~13 %, ~1 %, ~9 % och ~4 %. 

Den stora andelen av självdrag beror på att de två åldersklasserna med flest hus, -60 och 61–

75, har nästan uteslutande självdrag. Detta kan jämföras med de två yngsta där självdrag står 

för endast 11 %.  

Medelluftomsättningen för beståndet presenteras som 0,23 liter/s, m2. Detta kan jämföras 

med boverkets byggregler där nybyggda bostäder ska ha 0,35 liter/s, m2. Anledningen till 

detta anses vara att vid självdrag så kan inte luftflödet regleras utan är klimatberoende. För 

den mekaniska ventilationen så antages anledningen vara att injustering av ventilationen inte 

gjorts på senare tid. Från åldersklasserna -60 till 61–75 ses även ett kraftigt fall i 

ventilationsflöde, från ~0,26 l/s, m2 till 0,15 l/s, m2.  Detta anses främst bero på att husen 

började byggas tätare men självdragsventilation tillämpades fortfarande i stor utsträckning. I 

rapporten visas även fördelningen över ventilationsflöden. Detta visade att 82 % av beståndet 

underskrider boverkets byggregler.  



7 

3.1.4 Sammanställande värden 

Utifrån all denna data presenterar rapporten det totala värmebehovet hos Sveriges alla 

småhus till 45 TWh/år där 4,3 TWh är varmvatten. Detta ger ett medelvärmeenergibehov på 

23 810 kWh för ett medelsmåhus. (Boverket, 2010) 

 

3.2 Energistatistik för småhus 2016  

I denna rapport presenterar Energimyndigheten sin statistiska undersökning för 2016. Dessa 

undersökningar har genomförts sedan 1978 och sedan 1998 har dess regi gått från SCB till 

Energimyndigheten. Vanligen skickas en enkät till ca 7000 småhusägare till den årliga 

sammanställningen. I rapporten så presenteras småhusens energianvändning i form av 

uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Syftet med rapporten är därmed att undersöka 

förändringen av dessa över tid.  

Eftersom att undersökningen omfattar ca 7000 småhus har dessa antagits gälla för hela 

beståndet på 1 971 000 ± 3000 småhus. Rapporten anger därför ett konfidens intervall på 95 

%, alltså ett intervall som med 95 % sannolikhet innehåller det riktiga värdet.  

3.2.1 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i 

småhus 

I rapporten presenteras den genomsnittliga energianvändningen för 2016 som totalt 16 200 

kWh/år eller 106,6 kWh/m2, vilket ger en genomsnitts area på 152 m2. Detta jämförs med 

2006 då motsvarande siffror var 18 900 kWh/år och 128,4 kWh/m2. Rapporten påpekar dock 

att 2016 års energianvändning var högre än 2014. Detta förklaras genom att året 2014 var 

varmare än 2016. (Energimyndigheten, 2016) 

3.3 Sveby burkarindata bostäder version 1.0 2012-10-10 

Denna rapport är framtagen av Sveby i syfte att säkerställa branschanpassat underlag för 

energianvändning. Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda för 

byggnader” och är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Där 

ingår företag så som NCC, Riksbyggen, Stena fastigheter m.fl.  

3.3.1 Vädring 

Enligt rapporten kan vädring ha en stor inverkan beroende på boendes vädringsvanor, 

rapporten påvisar att i 10–12 % av alla lägenheter påverkar beteendet energianvändningen. 

Schablonvärdet för detta ansätts av rapporten till 4 kWh/m2, år. 
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3.3.2 Tappvarmvatten 

För att ta fram årsschablonen för varmvattenanvändningen har rapporten bland annat tagit 

del av en undersökning från Halmstads kommun från 1994. Rapporten visar att områden 

med 80 % villor hade en förbrukning på 53 m3 per person och år. Utifrån denna och flertalet 

andra rapporter redovisar rapporten årsschablonen som 20 kWh/m2 (Atemp). 

3.3.3 Hushållsel 

Rapporten presenterar årsschablonen för hushållsel till 30 kWh/m2 (Atemp) där 70 % kan 

användas till uppvärmning. Detta nyanseras genom sammanställningar av en undersökning 

från energimyndigheten som omfattade 400 bostäder. I rapporten framgår även att ”En 

barnfamilj beräknas tvätta 364 tvättar per år, diska ca 8 kuvert per dag och använda 568 

kWh/år för matlagning”. Detta var citerat i Svebys rapport från rapporten ”Villa ’95 ett yt- 

och energisnålt enfamiljshus” av Li Lövehed vid Lundstekniska högskola.  

3.3.4 Personvärme 

Enligt rapporten kan schablonvärdet sättas till 80 W per person med en närvarotid på 

14h/dygn och all personvärme kan tillgodoses till uppvärmningen.  

(Sveby, 2010)  
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4  AKTUELL STUDIE 

I detta kapitel behandlas uppbyggnaden av huset, de ekonomiska beräkningarna och hur 

dessa har tagits fram.  

4.1 Byggnaden 

Huset antages ligga i Västerås och ha en befintlig fjärrvärmeanslutning. Nedan följer 

beskrivningar över hur byggnaden har konstruerats för simulering. 

4.1.1 Grundritning 

Som grund för byggnaden har konceptritningen för ”Prio två” från Eksjöhus använts för att få 

en realistisk planlösning, se Figur 1-Prio två. Därefter har planlösningen justerats för att 

underlätta vid simulering samt för att stämma överens med storlekar presenterade i 

Boverkets rapport. Snedväggar har tagits bort, ytterväggar har jämnats ut, fönster flyttats, 

halvväggar har gjorts om till helväggar och takhöjd har justerats.  

Figur 1-Prio två 
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4.1.2 Planlösning 

Planlösningen till byggnaden kan ses i Figur 2-Planlösning.

 

Figur 2-Planlösning 

Utifrån grundritningen har planlösningen fått expanderas för att stämma överens med den 

genomsnittliga Atemp från statistiken. I ritningen visas väggar som mörkblåa streck, fönster 

som ljusblåa och dörrar/portaler som gula. Enligt boverkets rapport har det genomsnittliga 

småhuset ett Atemp på 159,43 m2 detta kan jämföras med grundritningens 143,9 m2. Husets 

riktning kan avläsas av kompassen i figur 2. (Boverket, 2010) 
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4.1.3 Klimatskal 

Klimatskalet har uppbyggts för att stämma överens med de U-värden som presenteras i 

Boverkets rapport. 

4.1.3.1. Ytterväggar 

Ytterväggarna har konstruerats enligt 

beskrivningar från traguiden.se (Träguiden, 

2018). Där beskrivs följande konstruktion: 

Gips, Reglar, ångspärr, Isolering med reglar, 

ytterliggande isolering, ångspärr, väggreglar, 

väggbeklädnad. Motsvarande i simuleringen 

kan ses i bilden Figur 3-Yttervägg. Då det 

genomsnittliga U-värdet beskrevs i boverkets 

rapport som ”125 mm isolering med mineralull 

mellan träreglar c/c 600 mm” har detta 

återskapats i simuleringen. För att väggen då 

ska uppfylla U-värdet 0,36 W/m2, K har 

isoleringsskiktets värmeledningsförmåga 

justerats. (Boverket, 2010) 

 

 

4.1.3.2. Vindbjälklag 

Vindbjälklaget har konstruerats enligt 

beskrivningar från traguiden.se  (Träguiden, 

2018). Där beskrivs följande konstruktion: 

Eventuell landgång, Värmeisolering, Isolering 

med reglar, ångspärr, glespanel, invändig 

takbeklädnad. Motsvarande i simuleringen 

kan ses i bilden Figur 4-Vindbjälklag. I 

rapporten anges det genomsnittliga U-värdet 

vara 0,22 W/m2, K. Detta värde har uppnåtts 

genom att justera tjockleken på isoleringen.  

Takhöjden för kallvinden har beräknats enligt 

följande formel: 
𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑓ö𝑟 ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎

2
∗sin(𝑇𝑎𝑘𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)

sin(90−𝑡𝑎𝑘𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)
.  

Då huset i grundritningen hade en taklutning på 27 

grader bibehölls detta även vid 

storleksförändringen. Detta gav kallvinden en 

takhöjd på 2.51 m vid nock. Takhöjden för det 

övriga huset har justerats för att ytterväggsarean ska stämma överens med det värdet angivet i 

boverkets rapport. Det ger en takhöjd inomhus på 2.67 m.  (Boverket, 2010) 

Figur 3-Yttervägg 

Figur 4-Vindbjälklag 
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4.1.3.3. Platta på mark 

Plattan har konstruerats enligt beskrivning 

från traguiden.se (Träguiden, 2018). Där 

beskrivs följande konstruktion: Dränerande 

och kapillärbrytande skikt (grus), isolering, 

betongplatta, ångspärr, golv. Motsvarande i 

simuleringen kan ses i bilden Figur 5-Platta 

på mark. I rapporten anges ett genomsnittligt 

U-värde på 0,27 W/m2, K. Detta har 

uppnåtts genom justering av tjockleken på 

isoleringsskiktet. (Boverket, 2010) 

 

 

 

 

 

4.1.3.4. Fönster 

Fönstren i byggnaden har utgått från grundritningen och sedan justerats för att uppnå 

korrekt fördelning mellan väderstreck, 28 % söder, 25 % väst och öst samt 22 norr. Även 

storlekar på fönster har justerats för att stämma överens med genomsnittsarean av fönster. 

Enligt rapporten är denna area 22,2457 m2. I simuleringen ser fördelningen ut som följande: 

22 % norr, 26 % öst, 26 % väst, 26 % syd och en area på 22.35 m2. Skillnaden beror på att 

varje rum bör ha minst ett fönster (förutom klk) och fasta fönsterstorlekar ger avrundade 

areor.  

Till fönsterglasen har Pilkington Optifloat Clear (4-15-4-12-4) använts i samtliga fönster. 

Dock har U-värdet justerats till rapportens genomsnitt, 2,23 W/m2, K från originalets 1,8 

W/m2, K. (Boverket, 2010) 

4.1.3.5. Ytterdörrar 

De två ytterdörrarna har uppbyggts enligt standardutförande i IDA-ICE där isoleringsskiktets 

tjocklek har justerats för att uppnå den i rapporten redovisade genomsnittliga U-värde, 1,7 

W/m2, K. Storleken på de två dörrarna har även anpassats för att stämma överens med den 

genomsnittliga arean på 5 m2. (Boverket, 2010) 

4.1.3.6. Köldbryggor 

Har antagits vara enligt medel för IDA-ICE för samtliga punkter.  

Figur 5-Platta på mark 
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4.1.4 Värme och ventilation 

Nedan följer de inställningar som gjorts till simuleringen för uppvärmning.  

4.1.4.1. Uppvärmningssätt 

Då huset antages ha en befintlig fjärrvärmeanslutning antages även att huset har ett 

vattenburet radiatorsystem installerat. En preliminär simulering med ideala värmare i varje 

rum hade genomförts på modellen för att undersöka värmebehovet. Därefter installerade 

radiatorer enligt följande: Allrum 350W, Badrum 350 W, Kök 2x 350 W, Sovrum 1 350 W, 

Sovrum 2 700 W, Sovrum 3 700 W, Sovrum Master, 700 W, Tvätt 700 W, Vardagsrum, 3x 

500 W och slutligen WC 350 W. En total installerad effekt på 6400 W. 

Utöver effekten till radiatorerna tillkommer en distributionsförlust för radiatorsystemet på 4 

%. Denna parameter enligt Byggvägledning 8 av Arne Elmroth (Elmroth, 2009) 

4.1.4.2. Varmvatten 

Enligt Sveby är schablonvärdet för varmvattenanvändning i ett småhus 20 kWh/m2 (Atemp). 

Detta fördes in i simuleringen, med justering för kallvinden.  (Sveby, 2010) 

4.1.4.3. Belysning 

Eftersom belysningen bidrar till uppvärmningen av huset har detta modellerats till 

simuleringen. Enligt Sveby är den genomsnittliga elanvändningen till belysning för småhus 

1275 kWh/år. Med en antagen belysningstid på 10h per dygn ger detta en belysning på 2,233 

W/m2. Enligt Sveby kan 70 % av hushållselen utnyttjas till värme så detta sätts in i 

simuleringen. (Sveby, 2010) 

4.1.4.4. Större värmealstrande apparater 

De större apparater som finns i ett småhus är: kyl och frys, diskmaskin, tvättmaskin, 

torktumlare, spis och ugn. Schablon elanvändning för dessa återfinns i Sveby. Kyl och frys 

använder 1020 kWh/år vilket ger en effekt på 116,4 W. Diskmaskinen använder 306 kWh/år 

och diskar 8 kuvert om dagen. Detta ger en effekt på 420 W vid 2 timmars körtid per dag. 

Tvättmaskin och torktumlare använder 306 kWh/år och används 1 gång per dag i 

genomsnitt. Det ger en effekt på 420 W vid 2 timmars körtid per dag. Till matlagning 

används mellan 510 och 568 kWh/år enligt rapporten. Detta ger en effekt på 1480 W om 

effektavgivningen koncentreras till 1 en-timmestillfälle varje kväll. Övriga apparater 

försummas. (Sveby, 2010) 
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4.1.4.5. Personvärme 

Enligt rapporten Medelsvensson och topplistor från SCB 2016 består medelfamiljen av två 

vuxna och två barn. I simuleringen antages då att 4 personer vistas i huset 14 h per dag och 

avger 80 W per person enligt schablon från Sveby (Sveby, 2010). I simuleringen förs detta in 

enligt Fangers aktivitetsindex där 80 W ungefär motsvarar vila eller 0.8 på skalan för 

metabolism. Även personers kläder simuleras där antages att personer inomhus har byxor 

och kortärmad tröja på sig motsvarande 0.57 för klädesindex. (SCB, 2014) 

4.1.4.6. Ventilation 

Ventilationsflödet presenteras i Boverkets rapport som i genomsnitt 0,23 l/m2, s. Detta 

fördes in i simuleringen för samtliga rum. Byggnaden antogs inte ha någon FTX ventilation 

då det endast förekom i 4 % av genomsnittet. (Boverket, 2010) 

Uppvärmningen av den inkommande ventilationsluften, via FT och FTX system, antages vara 

0 då det totala antalet av där detta är möjligt endast står för 10 % av beståndet. (Boverket, 

2010) 

Den ofrivilliga ventilationen i form av luftläckage och fönstervädring är dimensionerade 

enligt följande: 0,04 l/s, m2 i luftläckage enligt Byggvägledning 8 (Elmroth, 2009), 

vädringspåslag enligt Sveby dimensioneras till 4 kWh/m2 vilket motsvarar en effekt på 5,5 

μW/m2.  (Sveby, 2010) 

4.1.5 Bergvärmepumpinstallation 

Vid installation av bergvärmepump behöver borrning göras och detta är beroende på 

effektuttaget som behövs för att täcka energibehovet. Enligt myndigheten SGU, Sveriges 

geologiska undersökning, är mediandjupet för ett borrhål 175m. (SGU, 2018) Där ett 

maximalt effektuttag per meter beräknas vara mellan 10–30 watt beroende på geografiskt 

läge. (Bergvärme-pris.se, 2018) Värmepumpar dimensioneras inte efter max effekten som 

behövs utan ungefär till 60 % av det maximala effektbehovet. Trots detta täcks ändå 90 % av 

energibehovet då den höga effekten behövs ytterst sällan och det är då mer kostnadseffektivt 

att använda en el-patron som spetseffekt.  (Catarina Warfvinge, 2018) 
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4.2 Ekonomiska beräkningar 

Följande del beskriver de ekonomiska beräkningar som utförts på resultatet av simuleringen. 

För alla grundläggande beräkningar har realräntan antagits vara 4 % och kalkyltiden ansatt 

till 20 år. 

4.2.1 Fjärrvärme 

Då bostaden antagas ligga i Västerås har Mälarenergis priser använts för att beräkna det 

totala priset. De priserna kan ses enligt följande tabell: Tabell 1-Kostnader fjärrvärme. Detta 

ger ett medelårspris per månad på 951 kr/månad. Underhållskostnaden antages vara 

1000kr/år. (Mälarenergi, 2018) 

 

Tabell 1-Kostnader fjärrvärme 

Fast   
Avgift 5280 kr/år 

Underhåll 1000 kr/år 

Rörligt     

Dec-Feb 645 kr/MWh 

Mar-Maj, Sep-
Nov 580 kr/MWh 

Jun-Aug 240 kr/MWh 
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4.2.1.1. Ökning av pris över tid 

Energimyndigheten har statistik över fjärrvärmepris i kronor/MWh, per månad inkl. moms 

sedan januari 1993. (Energimyndigheten, Statistikdatabas, 2018) I tabellen kan man se att 

priset ökat från 445kr januari 1993 till 903kr januari 2018 med den högsta noteringen i 

februari 2016 med 945kr. Pristrenden visat i årsmedelkostnad per månad visas i 

nedanstående tabell och diagram: Tabell 2-Medelfjärrvärmekostnad över tid och Figur 6-

Medelfjärrvärmekostnad över tid, graf. Medelkostnaden per år ökar därmed med 2,12 %/år 

eller 14,4kr/år i snitt. Tabellen avser flerbostadshus. 

Tabell 2-Medelfjärrvärmekostnad över tid 

Medelfjärrvärmekostnad per år, MWh 

År kr/MWh 

1993 399 

1994 405 

1995 411 

1996 417 

1997 426 

1998 429 

1999 440 

2000 439 

2001 484 

2002 519 

2003 551 

2004 591 

2005 604 

2006 614 

2007 632 

2008 662 

2009 684 

2010 692 

2011 705 

2012 707 

2013 727 

2014 734 

2015 749 

2016 755 

2017 758 
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Figur 6-Medelfjärrvärmekostnad över tid, graf 
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4.2.2 Elpris 

Enligt Energimarkandsinspektionens hemsida Elpriskollen.se kan ett avtal för el mellan 0,65 

och 0,75 kr/kWh. Priset varierar beroende på avtalstyp, fast eller rörligt, och bindningstid, 6 

månader till 5 år. I detta ingår: årsavgift, elpris och moms (Energimarknadsinspektionen, 

2018). Därav ansätts elpriset till 0,7 kr/kWh och vara rörlig.  

4.2.2.1. Elprisutveckling 

För att kunna antaga en elprisutveckling har statistik för januari 2000 till december 2017 

från Nordpoolgroup.com använts. Denna data presenteras i Figur 7-Spotelpris. 

(Nordpoolgroup, 2018). 

 

Figur 7-Spotelpris 

Utifrån denna data togs en trendlinje, som ses som den prickade linjen i figuren, fram med 

ekvationen 𝑦 = 0,00038𝑥 + 0,27693. Detta visar medelpriset har ökat med 0,006kr/kWh 

varje år eller procentuell ökning på 1,44 % per år. 

 

 

4.2.3 Värmepumpar 

För borrning vid installation av bergvärmepump har ett prisspann på 180 till 300 kr/m 

beroende på borrhålsdjup, meter foderrör etc. (Kostnadsguiden.se, 2018)  Kostnaden för 

installation beräknas stå för ca. 10 % av totalkostnaden eller 25 till 47 kkr enligt bergvärme-

pris.se. (Bergvärme-pris.se, 2018) 

För luft-vattenvärmepumpar ligger installationskostnaden mellan 12 och 20 kkr.  

(Kostnadsguiden.se, 2018) 
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Investeringskostnaden för de båda kommer att variera beroende på den simulerade 

byggnadens värmebehov. Priset förväntas ligga mellan 70–90 kkr för bergvärme  

(Energimyndigheten, Tester A-Ö, 2018) och 30–50 kkr för luft-vatten värmepumpen. 

(Kostnadsguiden.se, 2018) 

Servicekostnad förväntas ligga på 1000 kr/år. (Installationspartner, 2018) 

4.2.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen utfördes genom att jämföra LCC kostnaden hos de tre systemen och 

sedan justera elpriset eller kalkylräntan för att undersöka när lösningarna möts 

kostnadsmässigt.  

LCC beräkningarna genomfördes enligt följande ekvation. 𝑃0 =
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟(1+𝑟)𝑛  där 𝑃0 är 

nuvärdesfaktorn, r är räntan och n är kalkyltiden. Denna faktor multiplicerades sedan med 

löpande kostnaderna energipris och underhållskostnad.  

Justering för prisförändringar genomfördes genom att den årliga procentuella förändringen 

subtraherades från räntan och på så sätt förändrade nuvärdesfaktorn.   
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5 RESULTAT 

Nedan följer resultatet av simuleringen och de ekonomiska beräkningarna. 

5.1 Simuleringsresultat 

Det resulterande värmeenergibehovet för simuleringen blev 25 MWh med ett maximalt 

värmeeffektbehov på 10,1 kW. Effektbehovet över året kan ses i Figur 8-Värmeeffektbehov 

och sorterat efter effekt i Figur 9-Varaktighetsdiagram.  

 

Figur 8-Värmeeffektbehov 

 

Figur 9-Varaktighetsdiagram 
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5.2  Resulterande ekonomiska beräkningar 

Nedan följer resultaten av de ekonomiska beräkningarna samt känslighetsanalyserna. 

Resultatet sammanställs i tabellen: Tabell 3-Ekonomiskt resultat 

Min och max fallen definieras som den lägsta respektive högsta investeringskostnaden.  

Tabell 3-Ekonomiskt resultat 

  
Fjärrvärme 

Fjärrvärme och luft-

vattenvärmepump Bergvärmepump 

Investeringskostnad, min -   kkr 

                                                                   

42 kkr  145 kkr 

Investeringskostnad, max -   kkr 

                                                                   

70 kkr  224 kkr 

LCC energi, fjärrvärme 332 kkr 

                                                                

237 kkr  -   kkr 

LCC energi, el -   kkr 

                                                                   

24 kkr  94 kkr 

LCC totalt, min 346 kkr 

                                                                

316 kkr  252 kkr 

LCC totalt, max 346 kkr 

                                                                

344 kkr  332 kkr 

 

5.2.1 Fjärrvärme 

Med en investeringskostnad på 0 kr och en energikostnad på 332 kkr för perioden 

resulterade LCC kostnaden till 346 kkr.  

5.2.2 Fjärrvärme och luft-vattenvärmepump 

Investeringskostnaden beräknades till mellan 42 kkr och 70 kkr. Med en total energikostnad 

på 261 kkr blev den totala LCC kostnaden för systemet mellan 316 kkr och 344 kkr. Detta 

med en maximal fjärrvärmeeffekt på 3 kW, då fjärrvärmen ligger som baseffekt, och ett 

antaget SCoP värde för värmepumpen på 3,0.  
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5.2.3 Bergvärmepump 

Investeringskostnaden för bergvärmepumpen beräknades till mellan 144 kkr och 224 kkr och 

med en total energikostnad på 94 kkr resulterade den totala LCC kostnaden i mellan 252 kkr 

och 332 kkr. Detta med ett antaget SCoP för värmepumpen på 3 och ett borrhålsdjup på 

133m.  

5.2.4 Känslighetsanalys 

Nedan följer de utförda känslighetsanalyserna för de ekonomiska beräkningarna.  

5.2.4.1. Elpris  

I följande tabell, Tabell 4-Känslighetsanalys elprisutveckling, presenteras vilken förändring i 

elpris som krävs för att den totala kostnaden för fall 2 ska vara lika med fall 1 efter 

kalkylperiodens slut, beroende på investeringskostnad.  

Tabell 4-Känslighetsanalys elprisutveckling 

Uppvärmningssystem Elprisutveckling 

Fall 1 Fall 2 Min investering Max investering 

Fjärrvärme Luft-vattenvärmepump 8,8 % 2,1 % 

Fjärrvärme Bergvärmepump 7,9 % 2,9 % 

Luft-vattenvärmepump Bergvärmepump 7,5 % 3,1 % 

5.2.4.2. Kalkylränta 

I följande tabell, Tabell 5-Känslighetsanalys kalkylränta ,presenteras vilken kalkylränta som 

krävs för att den totala kostnaden för fall 2 ska vara lika med fall 1 efter kalkylperiodens slut, 

beroende på investeringskostnad. 

Tabell 5-Känslighetsanalys kalkylränta 

Uppvärmningssystem Kalkylränta 

Fall 1  Fall 2 Min investering Max investering 

Fjärrvärme Luft-vattenvärmepump 10,2 % 4,2 % 

Fjärrvärme Bergvärmepump 9,8 % 4,6 % 

Luft-vattenvärmepump Bergvärmepump 9,6 % 4,8 % 
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6 DISKUSSION  

Nedan följer kommentarer och allmän diskussion av rapportens innehåll.  

6.1 Modellen 

Modellen som tagits fram till simuleringen har grundat mycket på rapporten BETSI från 

Boverket och därigenom bör resultatet för simuleringen stämma överens med resultatet från 

rapporten. Resultatet påvisar en skillnad på ~5 %, vilket anses vara inom felmarginalerna för 

simuleringarna. Detta kan dock jämföras med energimyndighetens rapport som påvisar ett 

medelenergibehov på 16 000 kWh för småhus. Detta är avsevärt lägre än både Boverkets 

rapport och det här presenterade simuleringsresultatet. Skillnaden för dessa är troligen för 

att de mäter olika saker. Boverkets rapport utgår från kilmatskalet medan 

Energimyndigheten utgår ifrån inköpt energi.  

6.2 Systemval  

Utifrån resultatet kan valet verka vara självklart då bergvärmepumpens kostnad lägre än 

båda de övriga lösningarna, vilket tydliggörs genom min och max fallen. Men det som denna 

rapport vill framföra är att fjärrvärmens roll i energimixen är viktig och den kommer att vara 

fortsatt viktig under specifika förhållanden även i framtiden. Det intressanta med 

fjärrvärmen är dess roll i att kunna utnyttja sekundära energikällor så som spillvärme från 

industriella processer, avfallsförbränning och som avkylning vid elproduktion. Denna energi 

som annars måste kyls bort ut i luften eller sjöar och hav går till spillo utan fjärrvärmenätet.  

När man ser till för och nackdelar med de olika systemen så kan fjärrvärme anses vara mer 

”hands off” då man som fastighetsägare inte är ansvarig för systemets funktion på 

tillgångssidan då fjärrvärmeväxlare ofta ägs av värmebolagen själva. Motsatsen kan självklart 

också vara eftertraktat, att kunna ta sig loss från ett energibolag och bara vara beroende av 

ett för elen. När det kommer till nackdelar för fjärrvärme så är den ekonomiska aspekten ett 

uppenbart problem. Eftersom att det råder effektiva monopol i Sveriges fjärrvärmenät kan 

värmebolagen styra priserna. Det är lätt att få ihop företagsbudgetar när det inte finns något 

större hinder att höja priserna för att motverka förluster.  

När det kommer till värmepumpar så finns det klara fördelar. Den mest uppenbara är den 

ekonomiska frånsett det höga installationspriset är driftkostnaden mycket låg för 

värmepumpar, i synnerhet bergvärmepumpar som inte påverkas märkvärt vintertid. En 

annan aspekt med värmepumpar är att de ”förädlar” energin de pumpar upp och på så sätt 

får ut flertalet gånger högre värmeeffekt än den införda eleffekten till kompressorn. 

Nackdelar med värmepumpar, bergvärme speciellt, är att de inte kan användas varsomhelst. 

Potentiellt högljudda luftvärmepumpar kan störa grannar likväl som husägaren själv eller det 

kanske inte finns möjlighet att borra efter bergvärme i sitt område. I rapporten har 

antagandet gjorts att pumparnas livslängd håller perioden ut och att inga kostsamma 
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reparationer behöver utföras. Detta är antagligen osannolikt då en värmepump har många 

fler rörliga delar än en fjärrvärmeväxlare och de har större tendens att sluta fungera. Inte 

heller har rapporten tagit hänsyn till försämringar i pumparnas SCoP, dock ligger den ansatta 

i nederkant för moderna pumpar.  

6.3 Ekonomiska beräkningar 

De ekonomiska beräkningarna har utgått ifrån en sannolik prisutveckling av fjärrvärmepriset 

utifrån Energimyndighetens statistik. Denna statistik grundar sig dock på priser för 

”normala” flerbostadshus. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att småhuspriserna inte 

har förändrats i samma takt, men då det är samma fjärrvärmenät så de har antagligen gjort 

det. Däremot så stämmer de faktiska priserna med stor sannolikhet inte. När det kommer till 

förändringar i elpriset så fluktuerar elpriserna mycket mer än fjärrvärmepriserna som, i 

Mälarenergis fall, bestäms med ett eller flera års mellanrum. Dessa fluktueringar ses tydligt i 

siffrorna från Nordpoolgroup där priserna varierar stort beroende på flera faktorer så som 

väder, tillgång till kärnkraft etc. Trots dessa fluktueringar kan en prisökningstrend avläsas 

trots den relativt korta tid som siffrorna baseras på.  

När det kommer till skillnaden i kostnaden för systemen vid maximal investeringskostnad 

visar resultaten en mycket liten skillnad mellan systemen. Därav skulle små förändringar i de 

rörliga kostnaderna leda till att ett annat system blir mer kostnadseffektivt. Det maximala 

resultatet bör istället tolkas som ett sämsta fall för att se hur investeringskostnaden påverkar 

resultatet.  

Något som rapporten inte har tagit i beaktning är inflation och en ökad nätavgift för 

husägaren. Då inflationen påverkar alla faktorer i beräkningarna har dessa försummats 

under beräkningarna. Detta kan dock ge ett falskt intryck om att priserna har ökat mer än 

vad de faktiskt har gjort. När det kommer till den ökade nätavgiften så försummades denna 

under beräkningarna.  

Mälarenergi har infört en effektbaserad taxa för företag där du betalar en fast avgift för ett 

baseffektuttag och en hög kostnad för den tid under året som ett spetsuttag sker. Detta skulle 

vara mycket intressant för fjärrvärme och luft-vattenvärmepumpslösningen då detta skulle 

kunna utnyttjas väl. Då värmepumpen fungerar som spets skulle denna taxa kunna utnyttjas 

flitigt då systemet aldrig spetsar med fjärrvärme.  
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7 SLUTSATSER 

Slutsatser som kan dras utifrån rapporten är som följer: Simuleringar utifrån givna data ger 

ett värmeenergibehov 25 MWh per år, en skillnad på ~5 % från boverkets rapport.  Att ersätta 

fjärrvärmeväxlaren med en bergvärmepump är det mest kostnadseffektiva alternativet 

förutsatt att elpriset inte undergår kraftiga höjningar eller att den förväntade realräntan är 

högre.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Ett fortsatt arbete med befintliga byggnader skulle kunna ge ett mer verklighetsförankrat 

perspektiv på uppvärmningsmöjligheterna. Även en undersökning över andra byggnader så 

som lokalbyggnader och flerbostadshus skulle kunna undersökas och då skulle även en 

effektbaserad taxa för fjärrvärmen vara mer lönsam och mer trolig.  
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