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SAMMANFATTNING 

Uppsalahem AB har som mål att fasa ut all uppvärmning som idag görs med hjälp av el- eller 

oljepannor. I detta arbete har undersökts hur Uppsalahems driftsekonomi och miljöpåverkan 

kan ändras om dessa pannor konverteras till andra alternativ som idag finns på marknaden. De 

alternativ som har utvärderats är pelletspanna och värmepump, samt dessa båda alternativ i 

kombination med solvärme. Även så kallad ”Färdig värme”, en sorts småskalig pelletsbaserad 

fjärrvärmelösning, har utvärderats. 

 

I arbetet presenteras siffror på vilken miljöpåverkan som kan förväntas med olika alternativ. 

Resultaten visar till exempel att utsläpp av växthusgaser från uppvärmning kan sänkas till c:a 

en tiondel av de ursprungliga utsläppen vid konvertering till pelletsbaserad uppvärmning och 

med c:a en tredjedel vid konvertering till värmepump. Vidare presenteras driftskostnad och 

investeringspotential, baserad på livscykelkalkyl, för de olika alternativen. För 

investeringspotentialen har även en känslighetsanalys gjorts med avseende på framtida 

energiprisförändringar. Arbetet visar även på tekniska för- och nackdelar med de olika 

alternativa uppvärmningssätten. 

 

Resultaten kan sammanfattas med att det troligen är en god affär både för miljön och för 

plånboken att konvertera de el- och oljevärmda områden som idag finns i bostadsbeståndet. 

På grund av svårigheten att prognostisera framtida energipriser finns dock en stor osäkerhet 

kring vilket alternativ som är mest lönsamt. Ny teknik kan då med fördel väljas efter vad som 

passar bäst in i organisationen, eller för att uppnå största möjliga miljönytta. 

 

 



   

 

 



   

 

 

 

ABSTRACT 

Uppsalahem AB has set up a goal to phase out all heating that is done by electric or oil-fueled 

boilers. In this work it has been investigated how Uppsalahem could expect their operating 

costs and environmental impact to change if these boilers are converted to other alternatives 

that is available on the market today. The alternatives that have been evaluated are pellet 

boilers and heat pumps and these two alternatives in combination with solar heating. So called 

“Färdig värme” (translates to “Ready heating”), a sort of small scale pellet based district 

heating, has also been evaluated.  

 

In this work numbers are presented for environmental impact expected for the different 

alternatives. The results indicate that it would be possible to cut the emission of green-house 

gases to a tenth of their current level by converting to a pellet based heating or to a third by 

converting to a heat pump. The operating cost and the potential for investment, based on the 

life cycle cost, are also presented. For the potential for investment, a sensitivity analysis has 

been made to investigate how it depends on future changes in the energy prices. The 

evaluation also gives some technical merits and demerits for the different techniques.    

 

The conclusion that can be drawn from the results is that it is probably a good affair, both 

economically and environmentally, to convert the oil and electrically heated units that still 

exist in the housing stock. Due to the difficulty to foretell the future energy prices there is still 

a large uncertainty in judging what alternative is the most profitable one. New heating 

techniques can therefore be selected based on what suits the organization best, or to achieve 

the greatest possible environmental benefit. 
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1. INLEDNING 

 

 

 

Detta examensarbete motsvarar 30 hp och har genomförts vid Uppsalahem AB 

Fastighetsservice. Examensarbetet utgör den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen i 

energiteknik vid Umeå universitet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Uppsalahem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Uppsala kommun. Företaget 

med dotterbolag äger och förvaltar tillsammans bostäder, servicebostäder och lokaler med en 

total yta på c:a 900 000 kvm. Av företagets fastigheter värms 93 % med fjärrvärme. De 

områden som ligger utanför fjärrvärmenätet värms i huvudsak med olja (5 %) eller el (2 %). 

Under 2006 användes nästan 3000 MWh olja och drygt 2000 MWh el till uppvärmning av 

företagets bostäder [1]. 

 

Under 2006 användes i Sverige 27,9 TWh energi för uppvärmning av flerbostadshus. Av detta 

kom 24,3 TWh (87 %) från fjärrvärme, 1,9 TWh (7 %) från el och 1,1 TWh (4 %) från olja 

[2]. En stor del av den elen användes dock i värmepumpar. 

 

I och med att miljöfrågor och klimatfrågan numera ligger högt upp på den politiska 

dagordningen ökar kraven på de allmännyttiga bostadsföretagen att föregå med gott exempel, 

och minska sin miljöpåverkan. Det finns dessutom en rad andra incitament för bostadsföretag 

att göra sin uppvärmning mer miljövänlig. I de allra flesta fall är ett byte bort från el eller olja 

en god ekonomisk affär, som minskar sårbarheten för förändringar på energimarknaden. Ett 

miljövänligt bostadsbestånd ger också positiv PR. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att jämföra olika uppvärmningssätt, samt att utröna vilka vinster 

som kan göras vid konvertering av ett el- eller oljevärmt område. Målet är att kunna lämna 

rekommendationer för framtida konverteringar, baserat på anläggningens storlek och 

fastighetens förutsättningar. Alternativen kommer att utvärderas utifrån följande tre aspekter: 

 

Miljö 

Hur kommer uppvärmningens miljöpåverkan att förändras vid en konvertering. Vilket 

alternativ är det bästa ur miljöhänseende.  

 

Ekonomi 

Hur förändras driftskostnaderna i och med en konvertering. Vilket investeringsutrymme finns 

för de olika alternativen, för ett lönsamt byte av värmekälla. 

 

Teknik 

Hur fungerar tekniken i fastigheterna och i Uppsalahems organisation. Vilka för- och 

nackdelar finns med de olika alternativa uppvärmningssätten. 

 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppvärmning av bostäder, och hur det åstadkoms på bästa sätt, är ett brett och komplext 

område. För att få ett lättöverskådligt arbete har ett antal avgränsningar gjorts, vilka beskrivs 

nedan. 

 

Denna rapport behandlar endast områden som ligger utanför fjärrvärmenätet. Rapporten 

behandlar därmed inte möjligheterna till en fjärrvärmeanslutning, eller konsekvenserna av en 

sådan. Inga resultat i rapporten jämförs med hus värmda med fjärrvärme. Ingen analys har 

således gjorts på frågan om huruvida fjärrvärme är det mest lönsamma eller miljövänliga 

uppvärmningssättet innanför fjärrvärmenätets gränser. Resultat från rapporten skulle däremot 

kunna användas för att jämföra fjärrvärme mot andra uppvärmningssätt, vilket kunde vara 

intressant för de områden där fjärrvärme finns tillgängligt. 
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Arbetet begränsas till att se över tillförseln av värme och varmvatten till de aktuella 

områdena. Innan en konvertering görs ska alltid en energieffektiviseringsanalys göras, 

eftersom effektiviseringar oftast är det mest kostnadseffektiva sättet att minska miljöpåverkan 

och energikostnaderna. Stora effektiviseringar kan dessutom påverka kostnaden för en 

konvertering i positiv riktning, samt påverka valet av nytt uppvärmningssätt. 

 

Detta är inte ett arbete som har som mål att hitta ”nya” sätt att värma hus. Arbetet har istället 

fokuserat på att analysera resultaten av att använda teknik som finns på marknaden. Det kan 

mycket väl finnas andra uppvärmningssätt som i vissa fall ger bättre resultat vad gäller miljö 

och/eller ekonomi. Detta arbete kan i sådana fall ligga till grund för jämförande studier. 
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2. METOD 

 

 

 

För att kunna jämföra olika uppvärmningssätt mot varandra och även mot olika befintliga 

system valdes fyra studieobjekt ut ur Uppsalahems bestånd. Dessa områden valdes så att de 

tillsammans skulle vara representativa för en så stor del av beståndet som möjligt. Områdena 

har olika storlek, allt från en större villa till över hundra lägenheter, och därmed också olika 

energibehov. Områdena presenteras närmare i kapitel 5 Studieobjekt. 

 

På de fyra studieobjekten har sedan olika uppvärmningsalternativ utvärderats med avseende 

på miljö, ekonomi och teknik.  För att utvärdera miljöpåverkan har fokus legat på köpt energi 

och klimatpåverkan, eftersom det för dessa två parametrar finns uppsatta mål inom 

Uppsalahem. Som ett komplement till dessa har även vissa lokala miljöaspekter undersökts, 

mer om detta i kapitlet 3.1 Miljö. 

 

Ekonomin för konvertering från ett befintligt system till ett mer miljövänligt har studerats 

utifrån ett livscykelperspektiv, eftersom det rör sig om stora investeringar och system som 

under sin livstid kommer att använda stora mängder energi. Även påverkan på de årliga 

driftskostnaderna undersöks, eftersom det är ett enkelt och överskådligt mått på 

driftsekonomin som det finns en vana av i förvaltarorganisationen. Detaljer och bakgrund till 

de ekonomiska kalkylerna finns i kapitlet 3.2 Ekonomi.  

 

Ett antal olika uppvärmningssystem har valts ut för att studeras. Jämfört med miljöpåverkan 

och ekonomi är tekniken kring uppvärmningsalternativen svårare att utvärdera i exakta siffror, 

tanken är istället att genomgående utvärdera de tekniska aspekterna för att skapa en 

helhetsbild av de olika systemen och dess för- och nackdelar. I kapitel 3.3 Teknik ges en 
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överblick över de förutsättningar som finns för de olika tänkbara alternativen. Dessa 

förutsättningar diskuteras sedan vidare för varje område i kapitel 5 Studieobjekt.   
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3. TEORI 

 

 

 

Alla konverteringar av uppvärmningssystem påverkar direkt eller indirekt ägaren, brukaren 

och omvärlden. För att kunna välja vilka konverteringar som ska genomföras måste denna 

påverkan beskrivas. Bilden är oftast väldigt komplex och för att göra bra val måste 

beskrivningen även tolkas på ett klokt sätt. Detta kapitel syftar till att förklara de 

bakomliggande samband som bör tas i beaktande vid val av uppvärmningssystem, samt att ta 

fram siffror att räkna med och motivera dessa. Kapitlet är indelat i delkapitlen Miljö, 

Ekonomi och Teknik. 

 

 

 

3.1 Miljö 

 

För att få en bild av ett uppvärmningssystems miljöpåverkan måste de miljöbelastningar som 

finns beskrivas. För att sedan kunna göra jämförelser mellan olika system krävs riktvärden 

och/eller nyckeltal som är jämförbara. Informationen är hämtad från rapporten 

”Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem”, av Wahlström et al. [3] och/eller från 

det Internetbaserade beräkningsprogrammet ”EFFem” [4] som bygger på ovan nämnda 

rapport och som uppdateras av Åsa Wahlström [5]. 
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3.1.1 Ökad växthuseffekt 

Förbränning av fossila bränslen ger upphov till en ökad växthuseffekt, vilket leder till 

klimatförändringar med högre medeltemperatur, mer extrema väderförhållanden och förhöjd 

havsnivå som följd. De gaser som bidrar till växthuseffekten är vattenånga, koldioxid (CO2), 

ozon (O3), metan (CH4), lustgas (N2O), och klorerade kolväten (freoner) och 

svavelhexaflouride (SF6).  

 

Gasers påverkan på växthuseffekten ges av Global Warming Potential, GWP, där de olika 

gasernas utsläpp i g summeras som g koldioxidekvivalenter (gCO2-ekvivalenter) ur ett 100-

årsperspektiv. Sambandet för beräkning av påverkan från uppvärmning, med de olika 

gasernas karaktäriseringsfaktorer, ges av: 

 

 422 213101 CHONCOGWP ++=              (1) 

 

 

3.1.2 Resurser 

Det finns en begränsad mäng resurser på vår jord. Vid uppvärmning av ett hus (med dagens 

teknik) kommer en viss mängd av dessa resurser att förbrukas, hur mycket beror på 

uppvärmningens utformning, verkningsgrad med mera. Ett sätt att beskriva en 

energianvändning är att använda begreppet primärenergi, alltså den totala energi som 

förbrukas som följd av en energitjänst. Då betraktas alla verkningsgrader i ett energislags 

livscykel och vägs samman till en primärenergifaktor, PEF, som t.ex. speglar hur valet av 

bränsle i uppvärmningen påverkar uttaget av primärenergi. För förnyelsebara, fritt flödande, 

energikällor, som sol och vind, brukar PEF sättas till noll. Vilket betyder att uttag av dessa 

resurser inte påverkar våra totala tillgångar av energi, oavsett verkningsgrad vid utvinningen.  

 

I denna rapport kommer inte primärenergin behandlas vid jämförelser mellan 

uppvärmningsformer, eftersom resonemanget tenderar att bli för komplext för att väga in i 

handgripliga beslut. Nedan presenteras dock PEF för några system liknande de som 

undersökts i rapporten. Dessa syftar till att synliggöra det faktum att olika energislag är olika 

resurseffektiva, och att måttet köpt energi inte är ett fullständigt mått på hur bra ett 

uppvärmningssystem är ur miljöhänseende. Den nyttiga energin multipliceras med PEF för att 



   

8 

 

få fram hur mycket primärenergi som använts. Det kan även vara bra att skilja på förnyelsebar 

och icke förnyelsebar energi. 

 

Primärenergifaktorer för några olika uppvärmningsformer hämtade från rapporten ”Allt eller 

inget” av Persson et al. [6] redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1 En översikt av olika uppvärmningsformer och deras primärenergifaktorer. 

Primärenergifaktorer och energislag för olika typer av uppvärmning 

Uppvärmning  PEF Energislag 

Elpanna (marginalel på lång sikt) 2,23 Icke förnybar 

Villapanna olja 1,45 Icke förnybar 

Villapanna pellets 1,57 Förnybar 

Värmepump(marginalel på kort sikt) 1,14 Icke förnybar  

 

I resultatdelen av denna rapport kommer fokus att ligga på köpt energi, främst eftersom detta 

är det mått som Uppsalahem AB använder för att formulera sina miljömål.  

 

 

3.1.3 Försurning 

Försurning av mark och vatten sker via nederbörd eller torrdeponering. Försurning påverkar 

ekosystem genom att ändra levnadsförhållandena för djur och organismer, urlaka näringen i 

marken och höja andelen metaller i grundvattnet. De ämnen som bidrar till försurning av mark 

och vatten är framförallt kväveoxider (NOx) samt svaveldioxid (SO2) och ammoniak (NH3).  

 

Försurningspotentialen, F, uttrycks i mol vätejoner (mol H+), och beräknas med hjälp av 

utsläpp i g enligt: 

 

32 0587,00312,00217,0 NHSONOF x ++=              (2) 

 

 

3.1.4 Marknära ozon 

Marknära ozon påverkar människor, djur och växters hälsa. Hos människor kan det framkalla 

huvudverk, ögonirritation och andningsbesvär. Marknära ozon bildas efter kemiska reaktioner 
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mellan kväveoxider (NOx), flyktiga organiska ämnen (VOC och NMVOC (non-methane 

volatile organic compounds)) och kolmonoxid (CO) under inverkan av solljus. 

 

Utsläpp som påverkar bildandet av marknära ozon redovisas som gram kväveoxider (g NOx) 

samt som Photochemical Ozone Creation Potentials (POCP), vilket anges i summa 

etenekvivalenter (g C2H2-ekvivalenter), och beräknas med hjälp av utsläpp i g enligt: 

 

CONMVOCPOCP 04,0416,0 +=              (3) 

 

 

3.1.5 Övergödning 

Övergödning bidrar bl.a. till döda sjö- och havsbottnar, och är ett problem i Östersjön. Den 

mesta övergödningen härrör från jordbruk och avloppsreningsverk, men förbränning kan 

också bidra via kväveutsläpp. 

 

Bidrag till övergödning redovisas som syretäringspotential, S, (i g O2-ekvivalenter) och 

beräknas med hjälp av utsläpp i gram enligt: 

 

3166 NHNOS x +=               (4) 

 

 

3.1.6 Partiklar 

Små partiklar släpps ut efter förbränning av kol, olja och biobränslen. Partiklar kan leta sig in 

i lungor och förorsaka allergier, respiratoriska sjukdomar och cancer. De allra minsta 

partiklarna är farligast. Mängden partiklar presenteras i gram, utan hänsyn till storlek.   

 

3.1.7 Resonemang kring energins miljöpåverkan 

Då miljöpåverkan från ett uppvärmningssystem beskrivs är resultatet starkt beroende av vilka 

resonemang som förs kring energins miljöpåverkan. Det är aldrig enkelt att säga vilken 

inverkan en energianvändning får på energisystemet och miljön, antagligen finns det inget rätt 

eller fel, utan valen som görs får motiveras så tydligt som möjligt.  
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Debatten kring elens miljöpåverkan, och de olika resonemang som finns, kan ge vitt skilda 

resultat, beroende på vilka resonemang som väljs. Grunden till debatten är elnätets komplexa 

natur. Det svenska elnätet är sammanbyggt med det nordiska och nordeuropeiska elnätet, 

vilket gör att handel sker över gränserna. För en elkonsument är det omöjligt att veta var den 

el som används har producerats. 

 

Många väljer att använda ett genomsnitt av miljöpåverkan från elsektorn när de ska beskriva 

sin miljöpåverkan, här är det möjligt att till exempel välja mellan svensk eller europeisk 

elmix. Med ett sådant synsätt kan väldigt låga utsläpp av koldioxid erhållas, eftersom en stor 

del av den svenska elen genereras i kärnkraftverk och vattenkraftverk. Detta kan vara ett bra 

sätt att mäta sin befintliga miljöpåverkan, eftersom alla konsumenter får ta sin del av kakan. 

På elmarknaden finns idag även möjligheten att köpa så kallad ”grön el” från leverantörer 

som förbinder sig att bara producera el från t.ex. vindkraft, vattenkraft och biobränslen. 

Uppsalahem AB köper ”grön el” från Jämtkraft. Det kan under dessa förhållanden vara vettigt 

att redovisa sin miljöpåverkan med de siffror som tillhandahålls från Jämtkraft. 

 

Det finns dock en viktig skillnad mellan att redovisa sin miljöpåverkan från elanvändning och 

att redovisa den effekt som en förändring av elanvändningen får. När elanvändningen 

förändras, förändras även balansen på elmarknaden och i förlängningen är det de dyraste 

produktionsanläggningarna som påverkas. Den för tillfället dyraste elproduktionen brukar 

sägas ligga ”på marginalen”, därav begreppet marginalel. För att bedöma hur stor miljövinst 

en elbesparing innebär används därför siffror från det produktionsätt som ligger på 

marginalen i elsystemet. Detta är i sig behäftat med flera antaganden eftersom 

produktionssättet på marginalen hela tiden varierar. Dessutom påverkar förändringar i 

elanvändningen vilka produktionssätt som kan bli lönsamma att investera i för framtiden. På 

det hela taget är det en väldigt komplex fråga (Jämför med Peter Fritz artikel i ERA nr 8, 2007 

[7]). 

 

Vad gäller bränslen kan frågan verka mindre komplex eftersom utsläpp kan mätas vid 

värmepannan om så önskas. Men även bränslen ingår i ett större nät (uppbyggt av fartyg, 

vägar och lastbilar) och marknaden styrs precis som för el av tillgång och efterfrågan, även 

om effekterna är mer fördröjda än i elnätet. Med andra borde miljökonsekvenserna vid 

förbränning för stringensens skull även de beräknas med ett marginalperspektiv. Det har dock 
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inte varit möjligt att i dagsläget finna analyser av bränslemarknaden ur ett marginalperspektiv, 

och därför har miljöpåverkan från bränslen beräknats utifrån IVL:s ”Miljöfaktabok för 

bränslen” [8], där hela livscykeln för respektive bränsle beaktats. 

 

För elens globala miljöpåverkan, d.v.s. bidraget till växthuseffekten, har antagandet gjorts att 

norsk naturgaskraft kommer att ligga på marginalen på lång sikt, detta utifrån resonemang i 

Energimyndighetens rapport ”Marginal elproduktion och CO2-utsläpp i Sverige” [9]. För 

lokal miljöpåverkan har svensk genomsnittsel använts [10].  

 

Pellets anses inte bidra med några koldioxidutsläpp när det förbränns, eftersom samma mängd 

koldioxid tagits upp under växtperioden, däremot är utsläpp från tillverkning och transport 

medräknade.  

 

I Tabell 2 redovisas de värden som använts vad gäller utsläpp. I Tabell 3 har sedan utsläppen 

delats upp i de kategorier som var och en beskrivits under kapitlet Teori, delkapitel Miljö. 

 

Tabell 2 Miljöpåverkan från olika energislag för uppvärmning, presenterade som utsläpp i 

mg/kWh köpt energi. Källa: [8]. 

Miljöpåverkan per kWh köpt energi 

Utsläpp till luft, 

mg 

El1 Olja Pellets 

CO2 364 000 291 000 4300 

N2O 3,2 2,0 6,8 

CH4 14 16 590 

NOx 54 340 520 

SOx 47 140 150 

NH3 0,79 0,37 10 

NMVOC 10 64 3 500 

CO 65 120 7 300 

Partiklar 9,0 5,5 13 

                                                 
1 Överföringsförluster försummas. Data för CO2, N2O och CH4 är för norsk naturgas övriga är för svensk 

genomsnittsel. 
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Tabell 3 Miljöpåverkan från olika energislag, uppdelat i kategorier, angivet per kWh köpt energi. 

 El Olja Pellets 

Ökad växthuseffekt (mg CO2-ekv./kWh) 365 000 292 000    18800 

Försurning (mmol H+/kWh) 2,7 12 17 

Marknära ozon (mg NOx/kWh) 54 340 520 

Marknära ozon (mg C2H2-ekv./kWh) 6,8 31 1700 

Övergödning (mg O2-ekv./kWh) 340 2000 3300 

Partiklar (mg/kWh) 9 5,5 13 

 

 

Vi har nu skaffat oss verktyg för att jämföra miljöpåverkan för de olika uppvärmningssätt som 

kommer att undersökas. När de olika systemen jämförs kommer fokus att ligga på utsläpp 

som bidrar till växthuseffekten. Övriga resultat, uppdelat på kategorierna i Tabell 3 kan 

utläsas i utskriften från beräkningarna för respektive område som återfinns som Bilaga 2-5. 

 

 

3.2 Ekonomi 

 

I detta kapitel beskrivs de koncept som använts för att göra en ekonomisk utvärdering av olika 

uppvärmningssystem. Först förklaras begreppet livscykelkostnad som kan användas för att 

bedöma en investering baserat på hela dess tekniska livslängd, därefter beskrivs hur 

investeringars återbetalningstid beräknas. Behovet av känslighetsanalyser diskuteras och 

slutligen ges en kort översikt över reglerna för solvärmebidrag. 

 

 

3.2.1 Livscykelkostnad 

För att olika investeringar ska kunna vägas mot varandra undersöks hur de lönar sig under den 

tekniska livslängden. Givetvis är investeringskostnaden viktig för en ny värmeanläggning, 

men i det långa loppet utgör kostnader för bränsle, och i vissa fall underhåll, oftast den största 

delen av de kostnader som anläggningen kommer att ackumulera under sin livstid. För att på 

ett mer rättvist sätt kunna jämföra olika värmelösningar med varandra kommer därför 

livscykelkostnaden, LCC, för varje lösning att beräknas. Livscykelkostnaden beräknas med 
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hjälp av nuvärdesmetoden, en metod som i förväg uppskattar de årliga utgifter och inkomster 

som en anläggning kommer att generera. Med hjälp av räntesatser, räknas sedan ut vilket 

värde dessa betalningar har i dag, så kallat nuvärde. Den investering som har den lägsta 

livscykelkostnaden är mest lönsam. Livscykelkostnaden kan definieras på olika sätt, men här 

används definitionen: 

 

RLCCLCCILCC UNDERHÅLLENERGITOT +++=             (5) 

 

I = investering (SEK) 

ENERGILCC  = livscykelenergikostnaden (SEK) 

UNDERHÅLLLCC  = livscykelunderhållskostnaden (SEK) 

R  = restvärde (SEK) 

 

Definitionen väljs eftersom energi och underhåll bedöms vara de faktorer som kommer att 

spela in på kostnaderna för en värmeanläggning. Restvärdet är det värde som en anläggning 

kan beräknas ha då kalkylperioden är över. 

 

Livscykelenergikostnaden beräknas med hjälp av följande samband: 

 

energiprisndningenergianväårligfLCC sENERGI ××=           (6) 

 

där: 

sf  = nusummefaktorn 

 

Livscykelkostnaden för t.ex. underhåll beräknas analogt och nusummefaktorn,  fs, beräknas 

enligt sambandet: 
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där: 

kr  = real kalkylränta 

n  = antal år i kalkylperioden (tekniska livslängden) 

 

Den reala kalkylräntan korrigeras sedan efter förväntad prisökning på bränsle eller underhåll. 

Den kan även korrigeras för inflation men eftersom metoden oftast används för att jämföra 

olika investeringar mot varandra utelämnas ofta inflationen. Räntan, r, korrigeras så att: 

 

pök Err −=                 (8) 

 

pöE  = real energiprisökning    

 

Restvärdet, R, i ekvation (5), beräknas även det som ett nuvärde. Det uppskattade restvärdet i 

slutet av kalkylperioden, Rn, allokeras till dagens värde enligt: 
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             (9) 

där: 

kr  = real kalkylränta 

n  = antal år i kalkylperioden (tekniska livslängden) 

 

Restvärdet kan vara väldigt svårt att bestämma i förväg. I detta arbete har restvärdet därför 

satts till noll. Finns det pålitliga siffror för restvärde för de olika teknikerna, och dessa kan 

bedömas tillförlitliga även i slutet av den tekniska livslängden kan resultaten kompletteras av 

läsaren i efterhand.    

 

Detta arbete behandlar konverteringar från ett befintligt system, till något annat system. För 

att kunna välja vilket system som är det bästa valet att konvertera till, samt att kunna 

uppskatta vilken vinst eller förlust en konvertering skulle innebära, beräknas differensen 

mellan nollalternativet och det tilltänkta systemet. Den konvertering som resulterar i störst 

positivt nuvärdesresultat är mest ekonomiskt lönsam. I det fall där investeringskostnaden för 
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den nya anläggningen ännu inte är känd, t.ex. innan en entreprenad upphandlats, kan 

investeringspotentialen för olika alternativ beräknas. Investeringen, I, i ekvation (5) sätts då 

till noll för det nya systemet. Skillnaden mellan det tilltänkta systemet och nollalternativet blir 

då investeringspotentialen, d.v.s. den största investering som leder till ett positivt 

nuvärdesresultat. Differensen mellan investeringspotentialen och den verkliga investeringen 

blir, i ett livscykelkostnadsperspektiv, ren vinst (eller förlust om investeringen är större än 

investeringspotentialen). 

 

I detta arbete är det just investeringspotentialen som är i fokus, eftersom det uteslutande rör 

sig om investeringar som måste upphandlas. Priser för material och entreprenad förändras 

dessutom snabbt, och absoluta siffror skulle snabbt bli missvisande.  

 

 

 

3.2.2 Återbetalningstid och årlig besparing 

När en investering ska göras är det ofta intressant hur fort den är återbetald. En investerings 

återbetalningstid kan ses som ett komplement till LCC-beräkningarna. Ur ett 

livscykelperspektiv kan en investering vara lönsam, men det kan ändå kännas omotiverat att 

göra investeringen om den har en väldigt lång återbetalningstid. Återbetalningstiden kan 

också vara intressant för att jämföra två möjliga investeringar. 

 

Återbetalningstiden beräknas på ett enklare sätt än LCC-kostnaden, utan att ta hänsyn till 

kalkylränta eller energiprisökningar. Den är därför framförallt ett bra verktyg då det gäller 

relativt korta återbetalningstider, för längre perioder blir resultatet missvisande. 

Återbetalningstiden, tåter, beräknas enligt: 

 

BESPARINGÅRLIG

GINVESTERIN
tåter =           (10) 

 

I fallet med en konvertering från en elpanna till en pelletspanna blir den årliga besparingen: 
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där: 

E  = energibehovet (kWh) 

η  = verkningsgraden för respektive teknik 

P = priset för respektive bränsle (SEK/kWh) 

U = kostnaden för underhåll för respektive teknik (SEK) 

 

För andra konverteringsalternativ beräknas den årliga besparingen analogt. I detta arbete 

kommer driftskostnaden att presenteras för alla utvärderade alternativ, så att den årliga 

besparingen kan utläsas. I och med att investeringskostnaden för konverteringarna inte är 

känd kommer inte återbetalningstiden att presenteras, utan kan istället beräknas när 

investeringskostnaden är känd.  

 

 

3.2.3 Känslighetsanalys 

Alla försök att förutspå lönsamheten med en investering är förknippade med antaganden om 

hur framtiden kommer att se ut. För att få en känsla av hur resultatet varierar om något 

antagande slår fel görs känslighetsanalyser av resultaten. Detta görs genom att resultaten 

beräknas med en varierande parameter. Exempelvis kan lönsamheten för en konvertering 

beräknas för flera olika värden på energiprisökningen. Om vi åter igen tar exemplet med en 

konvertering av elpanna till pelletspanna, kommer lönsamheten att bero på hur elpriset och 

pelletspriset varierar i framtiden. Resultatet kan då beräknas för olika scenarion och redovisas 

i en graf. Endast en parameter varieras i taget.  

 

 

3.2.4 Bidrag till solvärme 

Från staten kan erhållas ett engångsbidrag för installation av en solvärmeanläggning till 

småhus, flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler.  

 

Bidraget betalas ut med 2,50 SEK för varje kilowattimme/år som solfångaren förväntas 

producera, men begränsas uppåt till: 

 

• 7500 SEK/lägenhet i småhus 

• 5000 SEK/lägenhet i flerbostadshus 
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• 5000 SEK/bostadsanknuten lokal 

• 25 % av de faktiska kostnaderna för installationen 

 

För att kunna få bidrag måste solfångarna uppfylla kraven för P-märkning enligt Sveriges 

Provnings- och forskningsinstituts (SP) bestämmelser. Dessutom måste fastighetsägaren 

kunna intyga att bidraget helt kommer de boende till godo i form av lägre boendekostnader. 

Mer information om bidraget hittas i informationsmaterialet ”Information om bidrag till 

solvärme i bostäder och lokaler”[11] och på Boverkets hemsida [12], ansökan görs till 

länsstyrelsen. 

 

 

 

 

3.3 Teknik 

 

I detta kapitel beskrivs de olika tekniska lösningar som utvärderas i detta arbete. Kapitlet ger 

också en orientering kring de begrepp som är av vikt att känna till vid dimensionering och val 

av värmekälla. 

  

 

3.3.1 Energibehov 

Ett hus energibehov avgörs av dess utformning, lokalisering och användning och mäts i 

kWh/år. För ett fastighetsbolag är det endast de delar som kallas för fastighetsenergi som är 

av intresse rent ekonomiskt. Till dessa hör vanligen energi för uppvärmning och varmvatten 

samt fastighetsel. För att studera olika aspekter av uppvärmningens utformning nöjer vi oss 

med information om de första två.  

 

 Energibehovet är i denna studie alltså den mängd energi som under ett år måste tillföras för 

att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat samt producera önskad mängd tappvarmvatten. 
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3.3.2 Effektbehov  

Effektbehovet blandas olyckligt nog ofta ihop med energibehovet. Effektbehovet är den 

största effekt som kan behövas för att samtidigt klara av att värma husen och producera en 

viss mängd varmvatten. Effektbehovet beräknas vid det som kallas DVUT, dimensionerande 

vinterutetemperatur, som för Uppsala är -20°C, och är alltså ett momentant värde.  

 

Vid dimensionering av en värmeanläggning bestäms oftast den nominella effekten efter 

effektbehovet, eller lite högre än det för att vara på den säkra sidan. Undantaget kan vara om 

det finns ekonomiska skäl att underdimensionera en värmekälla. Ett exempel kan vara en 

värmepump som dimensioneras för att klara t.ex. 80 % av effekten. Det kan ändå innebära att 

energitäckningsgraden blir väldigt hög. I dessa fall måste det alltid finnas någon typ av 

spetseffekt för att garantera inomhusklimatet vid DVUT. Spetseffekten är då oftast billigare 

att installera men har ett högre pris per kWh.   

 

3.3.3 Värmepumpar 

En värmepumpsanläggning utnyttjar den värme som finns gratis i omgivningen, t.ex. i berget 

för en bergvärmepump, eller i uteluften för en uteluftsvärmepump. Värmen används för att 

förånga ett kallt kylmedium. Sedan ökas trycket med hjälp av en kompressor och kylmediets 

temperatur ökar så mycket att det nu kan värma vattnet i t.ex. radiatorsystemet. Medan 

kylmediet avger sin energi kondenserar den, därefter sänks trycket och kylmediet blir kallare. 

Så kallt att det återigen kan hämta upp värme från omgivningen. Processen drivs av el, men 

värmeverkningsgraden, η, är väldigt hög för den instoppade elen, ofta uppemot 300 % eller 

högre. För värmepumpar används begreppet Coefficient of Performance, COP, där η = 300 % 

motsvarar COP = 3.   

 

Värmepumpar trivs bäst med att arbeta mot låga temperaturer på värmesystemet. Högst COP 

och med andra ord bäst driftsekonomi erhålls ofta mot golvvärmesystem där 

tilloppstemperaturen i värmesystemet ofta ligger kring 35°C, vid DVUT. Uppsalahem har valt 

att injustera sina hus efter något som kallas Kiruna-metoden, vilket är ett lågflödessystem med 

höga temperaturer, temperaturerna på tillopp/retur är 70/30 vi DVUT. Med ett sådant system 

fås lägre COP på värmepumpen och eventuellt krävs spetsvärme i form av el, då de flesta 

värmepumpar inte klarar av att leverera värme ända upp till 70°C. I de hus som får en 
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värmepumpslösning bör möjligheterna att göra en ny injustering av radiatorsystemet därför 

undersökas. 

 

Som nämndes ovan finns flera olika typer av värmekällor för värmepumparna. I detta arbete 

har framförallt två olika lösningar studerats, bergvärme, samt uteluftsvärme.  Bergvärme har 

den fördelen att temperaturen i borrhålen är relativt jämn över året. Det betyder att 

värmepumpen får liknande förutsättningar att jobba mot hela året, vilket är bra för 

driftsekonomin. Även när det är som kallast kommer bergvärmepumpen att kunna värma 

huset med ett högt COP. För en uteluftsvärmepump, eller luft/vattenvärmepump som de också 

kallas eftersom de jobbar mot luft på ute-sidan och vatten i värmesystemet på inne-sidan, 

kommer temperaturen på energikällan att variera mycket över året. På vintern när det är som 

kallast behövs mest värme till huset, men det är då det finns som minst energi att hämta i 

luften. Värmepumpen kommer då att tappa i COP och kanske helt förvandlas till en elpanna 

de dagar då utomhustemperaturen är som lägst. Detta är givetvis dåligt för ekonomin, men 

även ur miljösynpunkt eftersom det är på vintern, då störst elbehov föreligger, som de allra 

dyraste och smutsigaste elkraftverken ligger på marginalen i produktionen.  

 

En värmepump kan kopplas in direkt mot radiatorsystemet eller via en ackumulatortank, som 

då kapar de värsta effekttopparna och ger värmepumpen en jämnare gång. 

Ackumulatortanken är också en förutsättning för att samköra värmepumpen med en annan 

värmekälla som t.ex. solpaneler.   

 

3.3.4 Pelletspanna 

En modern pelletspanna fungerar i mångt och mycket som en oljepanna. Skillnaden är 

framförallt ett ökat underhåll eftersom pelletspannan har ett fast bränsle. Pellets lämnar en 

viss mängd aska och sot efter sig när det förbränns, och detta måste tas omhand. 

Bränsleinmatning och askutmatning är sårbara punkter där fel kan uppstå [13]. Med moderna 

anläggningar och välplanerade förråd för bränsle och aska bör problemen kunna minimeras.     

 

Bränsleförrådet består ofta av en container eller liknande och finns i både stående och 

liggande form. Vilket som är mest lämpligt kan till viss del bero på estetiska faktorer, men 

generellt kan sägas att en stående silo orsakar minst problem med bränsleinmatning. 
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Placeringen av pelletscentralen med förråd bör också göras så att de boende störs så lite som 

möjligt av pelletsleveranserna, som kan vara väldigt bullriga. 

 

En annan faktor som påverkar pelletsanläggningens underhållskostnader är det faktum att 

fastbränsleeldning kräver tillsyn med ett visst intervall samt en maximal inställelsetid vid larm 

från anläggningarna. Exakt vad som gäller beror på anläggningens utformning. Regler för 

detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar (AFS 

2002:1) samt i tryckkärlsdirektivet (PED) [14]. Hur detta påverkar lönsamheten är dock högst 

beroende på hur driftsorganisationen ser ut. 

 

3.3.5 Solvärme 

Solvärmesystemets huvuddelar är solpaneler som placeras på tak eller fasad, samt 

ackumulatortank som placeras i värmecentral.  

 

Solvärmen är inte tillräcklig för att klara hela värmebehovet utan behöver kompletteras med 

någon annan värmekälla. Solvärmesystemet dimensioneras vanligtvis för att klara hela 

värmebehovet under sommaren. Detta innebär oftast att varmvattenbehovet då täcks. Under 

höst och vår kan solpanelerna dessutom bidra med värme till uppvärmning. Utbytet från 

solvärmepanelerna beror på flera faktorer. En faktor är hur effektiv själva panelen är, vilket 

brukar anges i kWh/m2 år. Siffran kommer från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

som provar solfångaren under givna förhållanden. En annan faktor att ta i beaktande är 

solpanelens placering. Mest energi kan fås om panelen är riktad rakt mot söder med 45° 

lutning [15]. Andra orienteringar och lutningar minskar energiutbytet, men kan ändå vara 

intressanta, t.ex. för att utöka utbytet på höst och vinter, i vilket fall lutningen ökas för att få 

ett större utbyte när solen står lägre på himlen. 

 

Det finns två huvudtyper av solpaneler i dagsläget. De vanligast förekommande är de plana 

glasade solfångarna, den andra typen är så kallade vakuumrör. En plan solfångare är enkelt 

beskrivet en kopparslinga som leder vatten genom en svart kollektor i en glaslåda. Fördelar 

med de plana solfångarna är att de är billiga och att de går utmärkt att integrera med 

takbeklädnaden, vilket vid nyproduktion innebär besparingar på materialkostnaden för t.ex. 

tegel. Det finns även lång erfarenhet av de plana solfångarna i branschen, då de funnits på 

marknaden under flera årtionden. Vakuumrören däremot är relativt nya på marknaden och det 
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finns därför inte lika stor vana av att jobba med dem. Fördelarna med vakuumrören är att de 

har ett högre energiutbyte per kvadratmeter, och att de klarar av att värma vattnet till högre 

temperaturer, eftersom deras konstruktion med vakuum mellan värmebäraren och uteluften 

gör dem väldigt välisolerade. Vakuumrör är dessutom mindre känsliga för icke-optimal 

orientering.     

 

Även valet av ackumulatortank är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av solpanelerna. 

Tanken ska vara lagom stor, så att den kan ta hand om värmen som produceras i solpanelerna, 

men inte så stor så att det blir svårt att få upp temperaturen i tanken. En bra 

temperaturskiktning i tanken är viktig för att den ska vara effektiv, därför bör det vara så lite 

omblandning i tanken som möjligt. 

 

3.3.6 Färdig värme 

Färdig värme innebär att ett externt företag förbinder sig att uppföra en panncentral och sedan 

leverera den mängd värme som avtalats. Färdig värme kan teoretiskt sätt produceras på vilket 

sätt som helst, ungefär om fjärrvärme, men produceras huvudsakligen med pellets som 

bränsle. Färdig värme kräver i regel ingen investering. Leverantören tar hela investeringen 

och säljer sedan värmen till ett sådant pris att de får betalt för t.ex. ränteutgifter. Priset för den 

färdiga värmen beror på vilket avtal som kan träffas med leverantören. Det kan bero på vilken 

leverantör som väljs, samt hur stora mängder värme som avtalet gäller. 

 

En nackdel med färdig värme kan vara att det minskar möjligheterna till 

energieffektiviseringar i området, eftersom det finns ett avtalat värmebehov. Leverantören vill 

i regel inte leverera väsentligt lägre energimängder, eftersom det påverkar deras lönsamhet. 

Detta är en fråga som med fördel tas upp i ett tidigt skede av förhandlingarna med en 

leverantör.  

 

3.3.7 Årsmedelverkningsgrad 

När den totala driftskostnaden för en specifik teknik ska beräknas spelar, förutom priset på 

aktuellt bränsle även verkningsgraden en avgörande roll. Det är då årsmedelverkningsgraden 

som är mest intressant. Verkningsgraden för ett uppvärmningssystem kan mätas efter att 

systemet installerats, men kan vara svårare att uppskatta i förväg. Ofta finns siffror att tillgå 

från leverantören, men dessa är i regel uppmätta vid ett visst driftsscenario. COP för en 
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värmepump redovisas t.ex. ofta som verkningsgraden vid ett visst temperaturförhållande 

mellan köldbärare in och värmebärare ut, t.ex. 0/35 eller 0/50. Det är då mycket mer komplext 

att beräkna årsmedelverkningsgraden, eftersom verkningsgraden vid varje driftpunkt och hur 

lång varaktighet varje driftpunkt har över året måste vara känt.     

 

Bedömningen av årsmedelverkningsgrad blir än mer komplex vid projektering av ett 

solvärmesystem parallellt med värmepump eller pelletspanna. Solvärmen är gratis och 

verkningsgraden är därför inte intressant i sig, utan endast hur stor del av energin som kan 

komma från solen. Men solens bidrag kan påverka siffrorna för det parallella systemet. En 

luft/vattenvärmepump har bäst verkningsgrad på sommaren då luften innehåller mycket 

värme, så om värmepumpen vilar under sommaren sänks dess årsmedelverkningsgrad. 

Motsatt för en pelletspanna som har sämst verkningsgrad på sommaren då den gör många 

starter och stopp. För både värmepumpar och pelletspannor gäller att solsystemet minskar 

driftkostnaderna under den tiden då solen står för hela värmetillskottet, dessutom ökar 

livslängden för både värmepumpar och pelletspannor eftersom antalet starter och stopp 

minskar. Överlag kan ett solsystem ha många små och svårutvärderade effekter på övrig 

teknik. Dessa är dock så svåra att uppskatta i förväg att de i detta arbete har antagits 

försumbara i jämförelse med det tillskott som solen står för.   

 

 

3.3.8 Täckningsgrad 

Med täckningsgrad menas hur stor del av energibehovet som kan tillgodoses med en viss 

teknik. Till exempel kan en luftvärmepump inte leverera energi när det blir allt för kallt ute. 

Då måste energin istället komma från ett uppbackande system, i vanligaste fall en elpanna, 

som i sig har en viss verkningsgrad. Både för värmepumpar och pelletspannor är det vanligt 

att dimensionera för mindre än hela effektbehovet, t.ex. 80-90 % eller liknande, detta för att 

minska installationskostnaden och maximera lönsamheten i anläggningen. Med en 

effekttäckning på 80 % kan energitäckningsgraden fortfarande vara väldigt hög, eftersom det 

är ytterst få timmar per år som det maximala effektbehovet föreligger. För att täcka de sista 20 

procenten väljs då någon billigare teknik. Elvärme är ett vanligt val, liksom att låta en 

befintlig oljepanna finnas kvar för att spetsa. 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGAR 

 

 

 

I detta kapitel sammanfattas de förutsättningar som ligger till grund för livscykelkalkylen för 

de olika områdena och värmesystemen. Källor redovisas och refereras i den mån de finns, och 

egna antaganden motiveras. 

 

 

4.1 Energipriser 

Ekonomin för konverteringarna kommer i stor utsträckning att påverkas av prisbilden på 

energi. I detta arbete är det priset på el, olja och pellets som spelar in. Det är alltid behäftat 

med viss osäkerhet att anta priser på energin i och med att energipriset beror på vilket avtal 

som kan träffas med energileverantören, vilket i sin tur i stor utsträckning beror på hur stora 

mängder energi som upphandlas på en gång. Det är alltså inte möjligt att rakt av jämföra 

priset med andra konsumenter. 

 

4.1.1 Elpris 

För el har de priser använts som Uppsalahem AB betalar. Företaget köper grön el från 

Jämtkraft till priset av 130 öre/kWh [16].  

 

4.1.2 Oljepris 

För olja har de priser använts som Uppsalahem AB betalar. Oljan är eldningsolja 1 (EO1) och 

köps av Shell till ett pris av 109 öre/kWh [16].  
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4.1.3 Pelletspris 

För pellets har antagits att Uppsalahem AB kan få samma pris som Uppsala kommun, vilka 

driver ett antal pelletanläggningar. Priset antas blir 41 öre/kWh [17]. 

 

4.1.4 Pris på färdig värme 

Priset på färdig värme blir olika beroende på vilken leverantör som väljs. Priset varierar 

dessutom beroende på hur stor anläggning som kommer att behövas. I detta arbete har två 

olika leverantörer lämnat prisuppgifter. Ett medelvärde av dessa två priser används för 

beräkningar. Priset skiljer sig åt för de olika studieobjekten.  

 

4.1.5 Sammanfattning 

Priserna på energi som kommer användas i arbetet anges i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Energipriser som kommer användas för beräkningar. 

Antagna priser på energi, inkl. moms (öre/kWh) 

El 130 

Olja 109 

Pellets 41 

Färdig värme  76/87 2 

 

 

 

 

4.2 Prisutveckling 

Om priserna är svåra att prognostisera så är prisutvecklingen än värre. Vad som påverkar 

energipriserna är otroligt komplext, och de flesta prognoser som görs visar sig felaktiga rätt 

snart.  

 

Beträffande energiprisutvecklingen har analyser gjorts för varje energislag, detta eftersom 

ingen källa har känts tillräckligt pålitlig för alla. Det första avstampet togs i 

                                                 
2 Priset på färdig värme varierar beroende på storlek på anläggning. Det lägre priset är priset för 

Prästgårdshöjden, det högre för Lillsjövägen. 
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energimyndighetens ”Långtidsprognos 2006” [18]. Där redovisas prognoser baserade på 2006 

års skatter och styrmedel. Prognoserna har som syfte att vara en konsekvensbedömning av de 

strategier som finns idag, vilket innebär att de inte försöker bedöma hur styrmedel och skatter 

kommer att se ut i framtiden.  

 

4.2.1 Prisutveckling för el 

Enligt långtidsprognosen [19] kommer systempriset på el att stiga med c:a 1,9 % årligen från 

25,6 öre/kWh, 2004, till 38 öre/kWh, 2025, men samtidigt kommer konsumentpriset för 

elvärme och hushållsel att sjunka marginellt under samma tidsperiod. Utifrån dessa två 

analyser är det svårt att dra några slutsatser. Det ska också påpekas att alla typer av prognoser 

av energipris är behäftade med stor osäkerhet, vilket inte minst visas av att elpriserna redan 

innan utgången av 2007 periodvis stigit över 38 öre/kWh, se statistik över priserna på 

Nordpool till och med 2006 i figur 1.  

 

För att ge en kompletterande bild av elprisets framtid har prognosen för Uppsalahems 

elportfölj3 studerats. Denna förutspår en ökning av elpriset med 10 % per år till 2013, för köpt 

kraft. Om de fasta nätavgifterna inte går upp, ökar det totala priset per köpt kilowattimme med 

c:a 3 % per år. Denna siffra är baserad på en prognos som endast sträcker sig fram till 2013, 

men kommer ändå att få tjäna som underlag för beräkningar i detta arbete. En uppgång av 

elpriserna ligger i linje med de tendenser som kan ses inom politiken idag, och känns därför 

mer rimlig än energimyndighetens prognos. 

 

                                                 
3 Prognosen för Uppsalahems elportfölj tillhandahålls av Bergen energi, som sköter elhandeln åt Uppsalahem 

AB [20]. 
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Figur 1 Spotpriset på el, data från Nordpool under perioden 1996-2006 [21]. 

 

4.2.2 Prisutveckling för pellets 

Prisutvecklingen på pellets är beroende av vad som sker med priserna på andra bränslen. I 

dagens läge, med ökande skatter och avgifter på fossila bränslen ökar efterfrågan på 

biobränsle och priserna stiger. Däremot förväntas inga straffskatter eller avgifter på pellets, 

som inte kommer motsvaras av samma påslag på konkurrerande bränslen. Prognoser för 

biobränslen finns i Långtidsprognos 2006, men även i energimyndighetens och 

naturvårdsverkets underlag till ”Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser” [22] och 

har kompletterats med data för flerbostadshus av Zinaida Kadic på energimyndigheten [23], 

data redovisas i Bilaga 1. Utifrån dessa har prisökningen räknats ut till c:a 3 % per år. 

Eftersom inga nya skatter eller avgifter väntas på pellets känns det motiverat att använda 

dessa prognoser för prisökningen, även om de inte lyckats förutspå dagens pris. 

 

4.2.3 Prisutveckling för olja 

För eldningsolja (EO1) visar ”Långtidsprognos 2006” [24] att priset kommer att öka med 

endast 3,3 % för värmecentraler och 3,1 % för småhus från 2004 fram till 2025, med andra 

ord en ökning på mindre än 0,02 % årligen. Att oljepriserna inte förväntas ändras så mycket 

bekräftas av Urban Kärrmarck på energimyndigheten [25], som också poängterar hur svårt det 

är att göra prognoser på oljepriset. Han tror dock inte att konsumentpriserna kommer tillåtas 

sjunka. Inte heller Svenska petroleum institutet (SPI) tror på några stora förändringar av 

oljepriset [26]. 
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Energimyndighetens konservativa prognoser kontrasteras av det faktum att konsumentpriset 

på EO1 har stigit med 25 % under 2007 [27]. Historiskt sett så har konsumentpriset på EO1 

stigit med i genomsnitt c:a 9 % per år under perioden 1997-2007 och lika mycket under 

perioden 1960- 2007 [28]. Detta är givetvis ingen garanti för att priset kommer att fortsätta att 

stiga. Över huvud taget har prisökningen på eldningsolja varit väldigt svår att sätta en siffra 

på. Framtiden för oljepriserna är också föremål för mycket debatt, och är sammankopplad 

med såväl det säkerhetspolitiska läget i världen, som oljeindustrins produktionskapacitet, 

vilka båda är svåra att förutspå. I detta arbete kommer prisökningen på EO1 att antas till 3 % 

per år. Det kan ses som en kompromiss mellan historisk statistik och tillgängliga prognoser. 

Det innebär också att prisökningen hamnar på samma nivå som för el och pellets. Det är dock 

värt att påpeka en gång extra att prisökningen är väldigt osäker, och kan i stort sett anta vilket 

värde som helst över de kommande 20 åren. En sänkning av priset är dock inte trolig. 

 

4.2.4 Prisutveckling för färdig värme 

Priset på färdig värme justeras enligt avtal med den leverantör som väljs. Exakt hur det 

justeras kan skilja från fall till fall, till exempel kan konsumentprisindex (KPI), oljeprisindex 

(OPI) och pelletsindex [29] spela in. KPI används som ett mått på inflationen [30] och 

eftersom vi bortser från inflationen i LCC-beräkningarna (se avsnittet Livscykelkostnad i 

kapitlet Teori) kommer den ökningen inte att påverka den reala prisökningen. OPI och 

pelletsindex förväntas enligt tidigare stycken att gå upp med 3 % per år. Med antagandet att 

en tredjedel av priset justeras mot KPI kan prisökningen på färdig värme antas till 2 % per år. 

 

4.2.5 Sammanfattning 

Prisutvecklingen på energi, som kommer att användas i detta arbete, sammanfattas i tabell 5. 

 

Tabell 5 För beräkningar antagen framtida energiprisutveckling, i procent per år. 

Antagen årlig energiprisökning:  

El 3 % 

Olja 3 % 

Pellets 3 % 

Färdig värme 2 % 
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Förhoppningen är att dessa antaganden ska ge en bild av vilka resultat en konvertering 

kommer få, som inte bygger på alltför spektakulära antaganden om framtiden. Resultaten 

kompletteras med en känslighetsanalys, för att avgöra hur robusta antagandena är. 

  

 

4.3 Verkningsgrad och täckningsgrad 

 

Årsmedelverkningsgraden för de olika systemen kommer givetvis spela in i lönsamheten och 

miljöpåverkan. Som nämndes i kapitel 3.3.7 är det väldigt svårt att veta i förväg vilken 

årsmedelverkningsgrad ett system får, antagandena som gjorts bygger på en samlad bild av 

allt det informationsmaterial som ingår i efterforskningar och marknadsorientering, i form av 

lästa rapporter, informationsmaterial från leverantörer, samtal med leverantörer och 

branschfolk samt personalen på Uppsalahem.  

 

Även täckningsgraden är svår att förutsäga. Till stor del beror den på den dimensionering som 

görs i samband med projekteringen. Även här bygger antagandena på en avvägning mellan 

information från flera olika kanaler, och kan ses som ett förslag till dimensionering.  

 

Antagna verkningsgrader för olika system har sammanställts i Tabell 6. 

 

Tabell 6 För beräkningar antagna årsmedelverkningsgrader och täckningsgrader. 

Värmesystem Årsmedelverkningsgrad 

% 

Täckningsgrad 

% 

Pelletspanna, liten 85 95 

Pelletspanna, stor 90 95 

Bergvärmepump 350 95 

Uteluftsvärmepump 250 80 

Elpanna 95 100 

Oljepanna 90 100 

Solpaneler - 20 
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4.4 Underhållskostnader 

 

Underhållskostnaderna är även de svåra att veta i förväg. Ofta finns siffror från leverantörerna 

men risken finns att dessa siffror är glädjekalkyler. Andras erfarenheter av liknande system är 

också ett sätt att uppskatta sin underhållskostnad, men den kommer antagligen även att bero 

på hur den egna organisationen ser ut. Underhållskostnaderna som använts för beräkningar är 

därför antaganden, och kan givetvis variera för olika fastighetsägare. Antagandena har gjorts 

utifrån samtal med driftspersonalen på Uppsalahem, information har även hämtats från 

rapporten Erfarenheter av eldning med fasta bränslen [31]. För system där komplettering med 

solpaneler utvärderats har underhållskostnaden antagits minska för att motsvara det minskade 

underhållet på sommaren, för värmepumparna har dock ingen sådan minskning ansetts vara 

rimlig eftersom underhåll redan är minimalt. Antagandena redovisas i Tabell 7. 

 

Tabell 7 Underhållskostnader för de olika systemen. Underlag för beräkningar. 

System Underhållskostnader 

SEK/år 

(med solpaneler) 

SEK/år 

Pelletspanna, liten 25 000 16 500 

Pelletspann, stor 35 000 25 000 

Bergvärmepump 5 000 5 000 

Uteluftsvärmepump 5 000 5 000 

Elpanna 5 000 - 

Oljepanna 10 000 - 

Solpaneler 5 000 - 

 

 

4.5 Teknisk livslängd 

 

Den tekniska livslängden har i detta arbete antagits till 20 år. Samma livslängd har antagits för 

samtliga tekniker och kalkylperioden för beräkningarna är således satt till 20 år.  
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5. STUDIEOBJEKT 

 

 

 

Målet med studieobjekten har varit att med hjälp av dessa kunna studera hur olika tekniker 

klarar sig i olika situationer och står sig ekonomiskt mot andra tekniker under samma 

förhållanden. Studieobjekten har valts ut från den del av Uppsalahem AB:s bestånd som i 

nuläget värms med olja eller el, och som ligger utanför fjärrvärmenätets gränser. 

 

De viktigaste parametrarna när studieobjekten har valts har varit effektbehovet och 

energianvändningen på områdena. Detta eftersom dessa två parametrar i störst utsträckning 

påverkar investeringskostnaden och driftskostnaderna, och dessa förväntas påverka resultaten 

mest. Andra egenskaper hos områdena har tjänat till att lyfta fram olika tekniska lösningar 

samt problem som kan uppstå med de olika typerna av system och därför har studieobjekten 

valts för att representera ett så brett spektrum av fastigheter som möjligt. 

 

Ambitionen har varit att studieobjekten ska vara representativa för en stor del av det bestånd 

vilka de valts ut ifrån. På grund av detta har endast områden med vattenburen värme via 

radiatorer valts ut som studieobjekt. Av Uppsalahem AB:s fastigheter är det ett ytterst fåtal 

som värms med någon annan teknik än ett vattenburet radiatorsystem. 
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5.1 Vårdboendet Ekeby 

 

Vårdboendet är beläget i Bälinge, en och en halv mil utanför Uppsala. Huset är en 

enplansbyggnad som rymmer fem enrumslägenheter samt gemensamma utrymmen och 

personalutrymmen. Sophus finns på gården. Den totala uppvärmda ytan är på 330 m2. Huset 

värms idag med en 26 kW elpanna som förser ett vattenburet radiatorsystem. Ventilationen är 

av FTX-typ. Tekniken ryms i ett lättillgängligt biutrymme i själva huset. 

 

Ett klimatkorrigerat normalår behöver huset c:a 52 MWh värme4. Detta inkluderar varmvatten 

(c:a 30 %). Det beräknade effektbehovet för huset är 20 kW5. 

 

Pellets 

Transportmöjligheterna för leveranser av pellets är goda. Det kan dock bli svårt att placera ett 

bränsleförråd utan att göra ett stort ingrepp i områdets utseende. Med tanke på de relativt små 

energimängder som behövs kan leverans med stor-säck, och ett mindre förråd, vara en bättre 

lösning.  

 

Värmepump 

Förutsättningarna för att borra efter bergvärme är goda. 

 

Solvärme 

Förutsättningarna för solfångare är god med en söderorienterad takyta på c:a 180 m2 med en 

lutning på c:a 30°.  

 

 

 

 

                                                 
4 Värdet har beräknats som ett medelvärde av de senaste fem årens energiförbrukning, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet.  
5 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens effektbehov vid –20°C, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
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5.2 Malm Jerkers väg 

 

På Malm Jerkers väg i Länna, c:a två mil utanför Uppsala, står två tvåvåningshus med totalt 

18 lägenheter. Den totala uppvärmda ytan är 1250 m2. Husen värms idag från en gemensam 

central, som står mot det ena husets gavel, med hjälp av elpannor på 90 kW och 

varmvattenberedare med elpatron på 9 kW.  

 

Ett klimatkorrigerat normalår använder området c:a 182 MWh värme och 40 MWh 

varmvatten, totalt 222 MWh6. Det beräknade effektbehovet är 57 kW7. 

 

Pellets 

Området ligger så att det går enkelt att komma åt med transporter av pellets. Pelletsförråd kan 

antagligen placeras i anslutning till värmecentralen, eventuellt bör höjden på förrådet hållas 

ner för att inte störa utsikten för de boende.  

 

Värmepump 

Förutsättningarna för att borra efter bergvärme är goda. 

 

Solvärme 

Husen står orienterade i syd-nordlig riktning och således finns inga södervända takytor, men 

taket över pannrummet är relativt platt och skulle kunna användas till solfångare som ställs 

upp på stativ.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens energiförbrukning, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
7 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens effektbehov vid –20°C, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
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5.3 Lillsjövägen 

 

På Lillsjövägen finns ett vårdboende, Lillsjögården, med 41 enrumslägenheter samt 

gemensamma utrymmen och ett flerbostadshus, Lillsjövägen 13, med 17 lägenheter, alltså 

totalt 58 lägenheter. Den totala uppvärmda arean är 3571 m2. Just nu värms husen med två 

separata vattenburna system. Eldning sker med oljepannor om 170 respektive 130 kW. Husen 

kan sammanfogas med c:a 80 m kulvert, och en ny panncentral skulle kunna inrymmas i 

befintlig panncentral på Lillsjövägen 13, eller byggas separat på lämplig plats om det krävs. 

 

Ett klimatkorrigerat normalår behöver områdena c:a 727 MWh8, då ingår varmvatten med c:a 

20%. Det beräknade effektbehovet är 217 kW9. Förlusten i kulverten har antagits till 10% av 

värmeflödet vilket resulterar i 50 MWh/år, baserat på att värmen produceras på eller i 

anslutning till Lillsjövägen 13. 

 

Pellets 

Området nås enkelt av bulkbil, för transport av pellets. Däremot kan en pelletspanna kräva 

investering i en ny panncentral. Ett alternativ kan vara en färdig containerlösning, som ställs 

upp på gaveln mot Lillsjövägen 13. 

 

Värmepump 

Det finns gott om utrymme för att borra för bergvärme. 

 

Solvärme 

Det finns bra med plats för solfångare, i och med c:a 380 m2 södervända tak, lutningen är c:a 

30°. Takytor finns både på Lillsjögården och på Lillsjövägen 13. Förslagsvis används det 

senare för att minimera dragning av solvärmekulvert. 

 

                                                 
8 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens energiförbrukning, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
9 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens effektbehov vid –20°C, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
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Färdig värme 

Området har en tillräckligt hög förbrukning för att vara intressant för företag som levererar 

färdiga värmelösningar, så kallad färdig värme. För färdig värme gäller samma förutsättningar 

som för pellets. 

 

 

5.4 Prästgårdshöjden 

 

På Prästgårdshöjden och det närliggande Södra Långåsvägen i Björklinge, c:a två mil utanför 

Uppsala, finns 125 lägenheter uppdelat på 10 hus, 8 hus på Prästgårdshöjden och 2 på Södra 

Långåsvägen. Områdena har tillsammans en uppvärmd area på 8600 m2. Prästgårdshöjden 

värms för närvarande med oljepanna, men har fram till alldeles nyligen värmts med elpannor 

med total effekt 450 kW, beräkningar kommer därför att göras baserat på att elpannan är det 

befintliga uppvärmningsformen. Orsaken till oljepannan är ett oväntat haveri på en av 

elpannorna. På S:a Långåsvägen finns en oljepanna på 170 kW. Båda områdena har 

vattenburen värme. Områdena kan knytas samman med c:a 250 meter värmekulvert för att på 

så sätt värma husen från en gemensam värmecentral.  

 

Områdena använder c:a 1440 MWh10 för uppvärmning under ett klimatkorrigerat normalår, 

då ingår varmvatten med c:a 20%. Det beräknade effektbehovet är 440 kW11. Förlusten i 

kulverten har antagits till 10% av värmeflödet, vilket resulterar i c:a 50 MWh/år under 

antagande att värmen produceras på Prästgårdshöjden. 

 

Pellets 

Området nås enkelt av bulkbil, för transport av pellets. En pelletspanna kommer att kräva ny 

panncentral, vilken med fördel placeras på Prästgårdshöjden, här finns gott om utrymme för 

en ny central och pelletsförråd. 

 

 

                                                 
10 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens energiförbrukning, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
11 Värdet har räknats ut som ett medel av de senaste fem årens effektbehov vid –20°C, korrigering har gjorts för 

antagen verkningsgrad i värmesystemet. 
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Värmepump 

Tomten är stor, vilket är lovande för energibrunnar, däremot kan det bli problem med 

underlaget, eftersom områdena är belägna på Uppsalaåsen, där det är långt till fast berggrund. 

Det är därför viktigt att vara mycket försiktig vid projektering av värmepumpar, och göra en 

ordentlig geologisk undersökning innan. Mot bakgrund av det har beräkningar gjorts för en 

uteluftsanläggning. För luftvärmepumpar bör dock ljudproblematiken beaktas innan 

värmepumparnas fläktdelar placeras.  

 

Solvärme 

Det finns inga södervända tak, men garagen på Prästgårdshöjden har platta tak med en area på 

totalt c:a 600 m2 vilka kan användas för solfångare som ställs upp på stativ. Även taket på en 

ny panncentral skulle kunna användas för placering av solpaneler.  

 

Färdig värme 

Området har en tillräckligt hög förbrukning för att vara intressant för företag som levererar 

färdig värme. Samma förutsättningar som för pellets gäller. 
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6. RESULTAT 

 

 

 

I detta kapitel sammanfattas utvärderingen av de tekniska systemen. Kapitlet är uppdelat efter 

de bostadsområden som undersökts. Först beskrivs vilka system som utvärderats och därefter 

följer resultat för miljöpåverkan, uppdelat på behov av köpt energi och klimatpåverkan, samt 

ekonomi, uppdelat på årlig driftskostnad och största lönsamma investering. 

 

6.1 Vårdboendet Ekeby 

Vårdboendet Ekeby Bälinge värms idag med elpanna. De alternativ som utvärderats är: 

 

• Pelletpanna, modell villapanna 

• Bergvärmepump 

• Solvärme i kombination med pelletpanna 

• Solvärme i kombination med bergvärmepump 

 

Utskrifter från Excell med alla indata och resultat, t.ex. för alla miljöpåverkande utsläpp, finns 

i Bilaga 2.  

 

6.1.1 Miljö 

För att utvärdera hur miljövänlig en uppvärmningsform är har mängden köpt energi och 

klimatpåverkan, genom utsläpp av växthusgaser, studerats. Resultaten för de olika 

alternativen presenteras tillsammans med nollalternativet, d.v.s. den uppvärmningsform som 

finns idag. Behovet av köpt energi redovisas i Figur 2, och klimatpåverkan redovisas i Figur 

3. 
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Figur 2 Behovet av köpt energi för olika konverteringsscenarion. 

 

Behovet av köpt energi minskar för alla alternativ utom för pellets, där en viss ökning 

beräknas. Ökningen beror på lägre verkningsgrad vid förbränning av pellets än i den 

befintliga elpannan. 

   

 

Figur 3 Utsläpp av klimatpåverkande gaser för olika konverteringsscenarion på vårdboendet Ekeby. 

 

Vilket alternativ som än väljs så minskar klimatpåverkan kraftigt. Pelletseldning, med eller 

utan solvärme, ger bästa klimateffekt. 

 

6.1.2 Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna som är undersökta är den årliga driftskostnaden (Figur 4) samt det 

investeringsutrymme som finns för en konvertering (Figur 5). Det sistnämnda är alltså den 



   

38 

 

största investering i ett nytt uppvärmningssätt som ger ett positivt resultat jämfört med 

nollalternativet. Skillnaden mellan investeringsutrymmet och den faktiska investeringen blir 

vinsten under kalkylperioden, i det här fallet 20 år. 

  

 

Figur 4 Årlig driftskostnad för de olika alternativen, i SEK/år. 

Resultatet i Figur 4 visar att driftskostnaderna kan förväntas minska, oavsett viket av 

alternativen som väljs. Värmepumpen kan förväntas få lägst driftskostnader, framförallt tack 

vare lägre underhållskostnader än pelletspannan. 

 

 

Figur 5 Största lönsamma investering, d.v.s. den största investering som ger en lägre livscykelkostnad än 

nollalternativet.  

 

Driftskostnad 

 

Investering 
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Det finns ett gott investeringsutrymme för alla alternativen. För värmepumpen finns inget 

extra investeringsutrymme för solfångare, men med god sannolikhet kan även en investering 

med solvärme förväntas bli lönsam ur ett LCC-perspektiv. 

 

 

6.2 Malm Jerkers väg 

Husen på Malm Jerkers väg värms idag med elpanna. De system som utvärderats är: 

 

• Pelletpanna 

• Bergvärmepump 

• Solvärme i kombination med pelletpanna 

• Solvärme i kombination med bergvärmepump 

 

Utskrifter från Excell med alla indata och resultat, t.ex. för alla miljöpåverkande utsläpp, finns 

i Bilaga 3.  

 

6.2.1 Miljö 

Behovet av köpt energi för området, med olika uppvärmningssätt, redovisas i Figur 6. Utsläpp 

av klimatpåverkande gaser redovisas i Figur 7. 

 

Figur 6 Behovet av köpt energi i MWh/år. 

Värmepump med solfångare är det alternativ som sänker behovet av köpt energi mest, medan 

behovet ökar något med pellets, så vida inte solfångare installeras parallellt. 
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Figur 7 Utsläpp av växthusgaser för de olika uppvärmningsalternativen. 

Vilket alternativ som än väljs kan Uppsalahem räkna med att minska sin klimatpåverkan 

betydligt. Bästa alternativet ur denna synvinkel är pellets med solfångare. 

 

6.2.2 Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna som är undersökta är den årliga driftskostnaden (Figur 8) samt 

största lönsamma investering för en konvertering (Figur 9). 

 

Figur 8 Årlig driftskostnad för de olika alternativen. Den mörkare delen av stapeln visar 

underhållskostnaden, den ljusare delen visar kostnad för energi. 

Oavsett vilket alternativ som väljs kommer driftskostnaderna för området att minska drastiskt. 

Allra lägst blir de för alternativet med värmepump och solfångare. 

 

Driftskostnad 
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Figur 9 Investeringspotentialen för olika alternativ, d.v.s. den största investering som leder till en lägre 

livscykelkostnad än nollalternativet. 

Figur 9 visar största lönsamma investering för olika konverteringsalternativ. Största 

investeringsutrymme finns för värmepump i kombination med solvärme. För att ta reda på 

vilket alternativ som är mest lönsamt krävs dock en studie av investeringskostnaden. Om ett 

kompletterande solvärmesystem kan fås för 188 000 SEK eller mindre, är alternativet med 

värmepump och solfångare mer lönsamt än det med bara värmepump.  

 

 

6.3 Lillsjövägen 

 

Husen på Lillsjövägen väg värms idag med oljepannor. De system som utvärderats är: 

 

• Pelletpanna 

• Bergvärmepump 

• Solvärme i kombination med pelletpanna 

• Solvärme i kombination med bergvärmepump 

• Färdig värme 

 

Utskrifter från Excell med alla indata och resultat, t.ex. för alla miljöpåverkande utsläpp, finns 

i Bilaga 4.  

 

Investering 
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6.3.1 Miljö 

Behovet av köpt energi för området, med olika uppvärmningssätt, redovisas i Figur 10. 

Utsläpp av klimatpåverkande gaser redovisas i Figur 11. 

 

 

Figur 10 Behovet av köpt energi med olika alternativa uppvärmningssätt på Lillsjövägen. 

Störst minskning av den köpta energin åstadkoms med värmepump och solvärme i 

kombination. Den färdiga värmen innebär en minskning jämfört med att elda pellets i egen 

panna, eftersom bara den levererade värmen köps. Omvandlingsförlusten vid förbränning 

tillfaller alltså leverantören. 

Skillnaden mellan nollalternativet och övriga alternativ påverkas också av att en kulvert, som 

binder ihop området, innebär vissa förluster. 

 

 

Figur 11 Klimatpåverkan från olika alternativa uppvärmningssätt 
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Pelletseldning framstår som det mest klimatsmarta valet, framförallt i kombination med 

solvärme. Anledningen till att färdig värme är sämre än pellets ur klimathänseende är att 

leverantörerna av färdig värme vill dimensionera sin panna för lägre täckningsgrad. 

 

6.3.2 Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna som är undersökta är den årliga driftskostnaden (Figur 12) samt 

största lönsamma investering för en konvertering (Figur 13). 

 

 

Figur 12 Årlig driftskostnad, i SEK, för olika konverteringsalternativ på Lillsjövägen. 

 

  

Figur 13 Investeringspotential för olika alternativ på Lillsjövägen. 

Värt att notera för färdig värme är att kostnaden och investeringspotentialen får detta 

alternativ att se ofördelaktigt ut bredvid de andra. Det ligger dock i alternativets natur att ha 

en hög årlig kostnad och därmed ett litet investeringsutrymme. Normalt behövs bara ytterst 

Driftskostnad 

Investering 
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små eller inga investeringar för färdig värme. Investeringen tas av leverantören och tjänas från 

dennes sida in på det högre energipriset. Investeringspotentialen som finns kan antagligen 

räknas hem som vinst. Notera även att det inte finns någon underhållskostnad för den färdiga 

värmen.  

 

 

6.4 Prästgårdshöjden 

 

De system som utvärderats för husen på Prästgårdshöjden är: 

 

• Pelletpanna 

• Uteluftsvärmepump 

• Solvärme i kombination med pelletpanna 

• Solvärme i kombination med uteluftsvärmepump 

• Färdig värme 

 

All indata och resultat, t.ex. för alla miljöpåverkande utsläpp, finns i Bilaga 5.  

 

6.4.1 Miljö 

Behovet av köpt energi för området, med olika uppvärmningssätt, redovisas i Figur 14. 

Utsläpp av klimatpåverkande gaser redovisas i Figur 15. 

 

 

Figur 14 Behovet av köpt energi, i MWh/år, för olika uppvärmningsalternativ på Prästgårdshöjden. 
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Precis som tidigare är det värmepumpar med solvärme som kräver minst energi, men på grund 

av att det för Prästgårdshöjden är uteluftsvärmepumpar har marginalen till övriga 

uppvärmningssätt minskat, relativt sett.  

 

Färdig värme innebär färre MWh köpt energi, jämfört med pellets, eftersom förlusten vid 

förbränning allokeras till leverantören. 

  

Skillnaden mellan nollalternativet och övriga alternativ påverkas också av att en kulvert, som 

binder ihop området, innebär vissa förluster. 

  

 

Figur 15 Utsläpp av klimatpåverkande gaser för olika uppvärmningsalternativ på Prästgårdshöjden 

På Prästgårdshöjden finns det en enorm potential för minskning av Uppsalahems 

klimatpåverkan vid val av uppvärmning baserad på pelletseldning.  

 

6.4.2 Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna som är undersökta är den årliga driftskostnaden (Figur 16) samt 

största lönsamma investering för en konvertering (Figur 17). 
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Figur 16 Årlig kostnad för energi och underhåll för olika uppvärmningssätt på Prästgårdshöjden. 

Oavsett vilket alternativ som väljs kommer driftskostnaderna för uppvärmningen att sjunka 

ordentligt. Värt att notera är att underhållskostnaderna för pellets-alternativen nu utgör en 

mycket liten del av den totala driftskostnaden, till skillnad för på de små områdena. 

   

 

Figur 17 Största lönsamma investering för olika alternativ på Prästgårdshöjden. 

Störst investeringsutrymme finns för pellets kompletterat med sol. Vilket alternativ som är 

mest lönsamt beror däremot, som nämnts tidigare, på vad investeringskostnaden verkligen 

blir. Det är intressant att notera det investeringsutrymme som finns för färdig värme, eftersom 

detta med största sannolikhet kan räknas som ren vinst över kalkylperioden. 

 

 

Driftskostnad 

Investering 
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6.5 Känslighetsanalys 

 

För att undersöka hur stor inverkan den antagna energiprisutvecklingen har på 

investeringspotentialen har en känslighetsanalys utförts. Som underlag för 

känslighetsanalysen ligger resultaten för området Lillsjövägen. Prisutvecklingen för olja, el 

och pellets har varierats var för sig i den nämnda ordningen. Nedan följer resultatet för 

investeringspotentialen, först för både en värmepumpsanläggning och en pelletsanläggning 

med avseende på oljeprisutvecklingen (se Figur 18), sedan för en värmepumpsanläggning 

med avseende på elprisutvecklingen (se Figur 19), och sist för en pelletsanläggning med 

avseende på pelletsprisutvecklingen (se Figur 20). De prisutvecklingar som inte varieras hålls 

konstanta på 3 % som tidigare. 

 

 

Figur 18 Känslighetsanalys med avseende på oljeprisets utveckling. Figuren visar investeringsutrymmet 

för pellets respektive värmepump, när oljeprisutvecklingen varierats mellan    -7% och +13%. 

Utan en känd summa för investeringen kan det vara svårt att dra några slutsatser utifrån Figur 

18. Om det, som ett exempel, finns indikationer på att en anläggning för pelletseldning skulle 

kosta 5 000 000 SEK att uppföra bör oljepriset inte öka med mindre än 1% per år över 

kalkylperioden, samtidigt som pelletspriset stiger med 3% årligen. 
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Figur 19 Känslighetsanalys med avseende på elprisets utveckling. Figuren visar investeringspotentialen 

för en värmepumpsanläggning, då elprisets utveckling varieras mellan -7% och +13%. 

 

 

 

Figur 20 Känslighetsanalys med avseende på pelletsprisets utveckling. Figuren visar 

investeringspotentialen för en pelletsanläggning, då pelletsprisets utveckling varieras mellan -7% och 

+13%. 
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7. DISKUSSION 

 

 

Det finns en rad punkter som kan undersökas vidare för att kunna göra liknande studier med 

större säkerhet. Vissa parametrar rör ekonomin och investeringspotentialen, andra påverkar 

hur miljövänliga de olika alternativen framstår. 

 

Vad gäller ekonomin så påverkas resultatet mycket av vilken prisutveckling som antas. 

Känslighetsanalysen är ett viktigt verktyg för att bilda sig en uppfattning om vilka avvikelser 

från resultatet som kan förväntas. Det är tyvärr svårt att göra närmare och säkrare studier av 

prisutvecklingen. Mot bakgrund av detta kan det vara bra för fastighetsägaren att ha en 

strategi för konverteringar som inte enbart baserar sig på den ekonomiska kalkylen för varje 

objekt, på så vis kan investeringen motiveras även om prisutvecklingen blir en annan än 

kalkylerat. 

 

Hur uppvärmningens miljöpåverkan beskrivs påverkas i stor grad av hur miljöpåverkan från 

olika energislag beskrivs. Att bestämma elens miljöpåverkan är så komplext att valet av 

förklaringsmodell delvis kan ses som politiskt. Att beskriva miljöpåverkan strikt utifrån fakta 

är svårt på grund av den väldiga mängd fakta som måste beaktas. Det finns många olika 

systemgränser att välja mellan och valet av systemgräns påverkar resultatet i större 

utsträckning än vilka utsläpp som uppmätts vid energiproduktionen. En enskild 

energiförbrukare, t.ex. ett bostadsföretag, kan välja ett sätt att redovisa sin miljöpåverkan som 

passar för de ändamål man har, exempelvis för att visa upp ett målmedvetet miljöarbete för 

sina kunder. För branschens trovärdighet skulle det vara bra med gemensamma riktlinjer för 

vilka utsläpp som ska redovisas och hur. Oavsett vilken förklaringsmodell som används står 

det klart att elproduktionen globalt står för stora utsläpp av koldioxid. Dessutom bör 

elkapacitet frigöras så att elen kan ersätta fossila bränslen i fordonsflottan. Baserat på detta är 
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det motiverat att välja andra bränslen än el om möjligheten finns och investeringarna är 

jämförbara.  

 

Att använda mängden köpt energi som mått på miljöpåverkan är problematiskt. Det går bland 

annat att utläsa ur resultaten för pelletsalternativen. Pellets ger ett ökat behov av köpt energi 

jämfört med olja och el, eftersom verkningsgraden i pannan är lägre. Finns då inga andra mått 

på miljöpåverkan än köpt energi framstår konverteringen som en miljöförlust, och kan vara 

svår att motivera för ägare och hyresgäster. 

 

Det finns även en rad mer tekniska frågor som skulle kunna utredas närmare för ett säkrare 

resultat. Driftskostnaderna för de olika teknikerna baseras på antaganden och andras 

erfarenheter, men när några konverteringar gjorts kan med fördel riktiga erfarenhetsvärden 

från den egna driftsorganisationen användas. I detta arbete har heller ingen djupare analys av 

teknikernas livslängd gjorts. Kalkylperioden har antagits till 20 år baserat på vad som är en 

rimlig livstid för tekniska installationer. Ingen åtskillnad har gjorts mellan de olika teknikerna. 

Eventuellt skulle livslängderna undersökas närmare, och en reinvestering skulle läggas in 

efter halva kalkylperioden. Till exempel för byte av kompressor i värmepumparna.  

 

För ett bostadsföretag som Uppsalahem AB är det även värt att diskutera vilka förväntningar 

som finns på investeringarna. Vilken återbetalningstid förväntas eller krävs för att 

investeringen ska ses som god? För att så snabbt som möjligt kunna konvertera samtliga el- 

eller oljevärmda områden gäller det att fatta kloka ekonomiska beslut. De bästa åtgärderna när 

det gäller energibesparing och minskad miljöpåverkan är de som åstadkommer mest nytta för 

minsta möjliga kostnad, eftersom det då finns pengar över för fler åtgärder. 

 

Konverteringen bort från olja och el kan göras på flera sätt med positiva resultat, men mot 

bakgrund av det som nämnts ovan kan en strategi för konverteringarna utformas där de största 

objekten, det vill säga de med högst effektbehov, konverteras med hjälp av en extern 

leverantör av färdig värme. På så vis frigörs kapital som kan användas för konvertering av 

flera mindre objekt. Av dessa objekt konverteras de minsta med hjälp av värmepumpar, för att 

ge dessa mindre förbrukare en pålitlig energikälla som sänker energiförbrukningen och 

minskar miljöpåverkan utan att kräva stora insatser från driftsorganisationen. Medelstora 

förbrukare, allra helst de som ligger relativt nära Uppsala tätort eller nära andra större objekt, 
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konverteras till att värmas med pellets. På så vis kan underhållskostnaderna mer än väl 

kompenseras av den minskade bränslekostnaden. Vad gäller solvärme som komplement så 

beror lönsamheten på vilka investeringar som krävs. Med största sannolikhet kan solvärme 

vara ett mycket bra komplement, framförallt till pellets. Strategiskt sett så kan det vara bra att 

utvärdera hur solvärmen fungerar i driften och vilket utbyte som fås energimässigt, särskilt 

med tanke på att solvärme kan vara en teknik som blir vanligare i framtiden. Det kan därför 

vara klokt att investera i solvärme även på mindre objekt och på så vis kunna lära mycket till 

ett lågt pris. 

 

Med dessa punkter i åtanke kan detta arbete förhoppningsvis läsas som en jämförande studie 

mellan olika uppvärmningsalternativ. Förhoppningen är att de största osäkerheterna är väl 

belysta och att antagandena är motiverade på ett sådant sätt att läsaren själv kan ersätta ett 

antaget värde med ett som läsaren finner mer lämpligt.   
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8. SLUTSATS 

 

 

 

Det finns en rad tekniska aspekter att beakta vid val av värmesystem, framförallt lämpar sig 

olika tekniker mer eller mindre bra på olika energikrävande objekt. Pellets lider av det ökade 

behovet av underhåll och översyn och lämpar sig därför mindre bra på små objekt, framförallt 

om dessa ligger långt från övriga objekt, något som är fallet för många av Uppsalahems små 

förbrukare. Sett till miljöpåverkan är värmepumpar mindre lämpliga än pellets, vilket ger 

större utslag på stora objekt.  

 

Genom ett målmedvetet arbete med att konvertera bort olja och el för uppvärmning är det 

möjligt att sänka driftskostnaderna för uppvärmning och dessutom miljöpåverkan från 

densamma. Oavsett vilken teknik som väljs på respektive område kommer dessa två 

parametrar påverkas positivt. Beroende på vilka priser som kan erhållas vid upphandling av 

nya uppvärmningssystem, kan olika tekniker visa sig mest lönsamma ur ett 

livscykelperspektiv. 
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BILAGA 1 

 

 

 

Energimyndighetens antaganden kring biobränslepriset, opubl, från Zinaida Kadic på Statens 

energimyndighet (2008-01-28). 

 

Tabell 1. Prognostiserade biobränslepriser. 

 villa flerbo och lokaler 

 öre/kWh öre/kWh 

 Förädlade Förädlade 

År (briketter/pellets) (briketter/pellets) 

2004 35,7 28,2

2005 35,9 28,0

2006 37,2 29,0

2007 38,5 30,0

2008 39,8 31,0

2009 41,2 32,1

2010 42,6 33,2

2011 44,1 34,4

2012 45,7 35,6

2013 47,3 36,8

2014 48,9 38,1

2015 50,6 39,5

2016 51,9 40,5

2017 53,2 41,5

2018 54,5 42,5

2019 55,9 43,6

2020 57,3 44,7

2021 58,7 45,8

2022 60,2 46,9

2023 61,7 48,1

2024 63,2 49,3

2025 64,8 50,5

  



   

 

 



   

1 

 

 

BILAGA 2 

 

 

 

Utskrift av indata och resultat för studieobjektet vårdboendet Ekeby ges i tabell 1 – 6. 

 

Tabell 1. Indata för beräkningar. 

Förutsättningar             
          
        LCCtot = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö - Restvärde    
          
  ENERGIPRIS   Priskalkylator     

  Pellets 0,41 i SEK/kWh oljepris inkl. moms 10900 i SEK/m3   

  El 1,3 i SEK/kWh 
                                           
= 1,09 SEK/kWh   

  Olja 1,09 i SEK/kWh      

  Miljöavgifter 0 i SEK/kWh      

                
          
  UTSLÄPP EL OLJA PELLETS     
  Ökad växthuseffekt 365 292 19 g CO2/kWh   
  Försurning 2,7 12 17 mol H+/kWh   
  Marknära ozon, NOx 54 340 520 mg/kWh    
  Marknära ozon, VOC 6,8 31 1700 mg/kWh    
  Övergödning 340 2000 3300 mg/kWh    
  Partiklar 9 5,5 13 mg/kWh    
                
          
  NUSUMMEFAKTORER        

  Kalkylränta 6 i % PELLETS = 14,87747    

  Inflation 0 i % EL = 14,87747    

  Energiprisökning, PELLETS 3 i % OLJA = 14,87747    

  Energiprisökning, EL 3 i % UNDERHÅLL = 11,46992    

  Energiprisökning, OLJA 3 i % MILJÖ = 11,46992    

  Prisökning på underhåll 0 i %      

  Prisökning på miljöavgifter 0 i %      

  Avskrivningstid 20 i år      

          
  Hustes energibehov 51,9 i MWh/år      
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Tabell 2. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, nollalternativet. 

Värmesystem    
          

  Nollanternativet     
       
Panntyp 1 Panntyp panna 1(el/olja) ? el    
  verkningsgrad panna 1 95 i %   
Panntyp 2 verkningsgrad panna 2 90 i %   
  Andel panna 2 0 i %   
       
  underhållskostnad totalt 5000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 1056613,925 SEK   
  LCCu = 57349,60609 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 54,63 MWh/år   
       
  Årlig kostnad 76 021   SEK   
       

  LCCtot  1 113 964   SEK   

       
  Miljöbelastning =        
  Ökad växthuseffekt 20   ton CO2/år   
  Försurning 0   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 3   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 0   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 19   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 0   kg/år   
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Tabell 3. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna. 

          

  Pelletspanna     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 85 i %   
  Täckningsgrad pellets 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 25000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 406652,9294 SEK   
  LCCu = 286748,0305 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 60,74 MWh/år   
  Årlig kostnad 52 333   SEK   
       
  LCCtot 693 401   SEK   
       

  Maxinvestering =  420 563   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 2   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 1   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 30   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 99   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 192   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 1   kg/år   
       
  Miljövinst =  18   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 4. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna kompletterad med solpaneler. 

          

  Pelletspanna+Sol     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 85 i %   
  Täckningsgrad pellets 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 21500 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 332164,0382 SEK   
  LCCu = 246603,3062 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 48,53 MWh/år   
  Årlig kostnad 43 827   SEK   
       
  LCCtot 578 767   SEK   
       

  Maxinvestering =  535 196   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 2   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 1   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 24   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 78   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 152   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 1   kg/år   
       
  Miljövinst =  18   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 5. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump. 

          

  Värmepump     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 350 i %   
  Täckningsgrad 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 5000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 325286,1441 SEK   
  LCCu = 57349,60609 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 16,82 MWh/år   
  Årlig kostnad 26 864   SEK   
       
  LCCtot 382 636   SEK   
       
  Maxinvestering =  731 328   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 6   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 0   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 1   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 0   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 6   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 0   kg/år   
       
  Miljövinst =  14   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 6. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump kompletterad med solpaneler. 

          

  Värmepump+Sol     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 350 i %   
  Täckningsgrad 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 10000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 267927,1024 SEK   
  LCCu = 114699,2122 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 13,85 MWh/år   
  Årlig kostnad 28 009   SEK   
       
  LCCtot 382 626   SEK   
       
  Maxinvestering =  731 337   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 5   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 0   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 1   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 0   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 5   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 0   kg/år   
       
  Miljövinst =  15   ton CO2-ekv/år   
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Utskrift av indata och resultat för studieobjektet Malm Jerkers väg ges i tabell 1 – 6. 

Tabell 1. Indata för beräkningar. 

Förutsättningar             
          
        LCCtot = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö - Restvärde    
          
  ENERGIPRIS   Priskalkylator     

  Pellets 0,41 i SEK/kWh oljepris inkl. moms 10900 i SEK/m3   

  El 1,3 i SEK/kWh 
                                           
= 1,09 SEK/kWh   

  Olja 1,09 i SEK/kWh      

  Miljöavgifter 0 i SEK/kWh      

                
          
  UTSLÄPP EL OLJA PELLETS     
  Ökad växthuseffekt 365 292 19 g CO2/kWh    
  Försurning 2,7 12 17 mol H+/kWh   
  Marknära ozon, NOx 54 340 520 mg/kWh    
  Marknära ozon, VOC 6,8 31 1700 mg/kWh    
  Övergödning 340 2000 3300 mg/kWh    
  Partiklar 9 5,5 13 mg/kWh    
                
          
  NUSUMMEFAKTORER        

  Kalkylränta 6 i % PELLETS = 14,8774749    

  Inflation 0 i % EL = 14,8774749    

  Energiprisökning, PELLETS 3 i % OLJA = 14,8774749    

  Energiprisökning, EL 3 i % UNDERHÅLL = 11,4699212    

  Energiprisökning, OLJA 3 i % MILJÖ = 11,4699212    

  Prisökning på underhåll 0 i %      

  Prisökning på miljöavgifter 0 i %      

  Avskrivningstid 20 i år      

          
  Hustes energibehov 221,7 i MWh/år      

                

 



  Bilaga 3 

2 

 

Tabell 2. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, nollalternativet. 

Värmesystem    
          

  Nollanternativet     
       
Panntyp 1 Panntyp panna 1(el/olja) ? el    
  verkningsgrad panna 1 95 i %   
Panntyp 2 verkningsgrad panna 2 1 i %   
  Andel panna 2 0 i %   
       
  underhållskostnad totalt 5000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 4513512,663 SEK   
  LCCu = 57349,60609 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 233,37 MWh/år   
       
  Årlig kostnad 308 379   SEK   
       

  LCCtot  4 570 862   SEK   

       
  Miljöbelastning =        
  Ökad växthuseffekt 85   ton CO2/år   
  Försurning 1   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 13   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 2   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 79   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 2   kg/år   
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Tabell 3. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna. 

          

  Pelletspanna     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 90 i %   
  Täckningsgrad pellets 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 35000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 1653122,234 SEK   
  LCCu = 401447,2426 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 245,69 MWh/år   
  Årlig kostnad 146 116   SEK   
       
  LCCtot 2 054 569   SEK   
       

  Maxinvestering =  2 516 293   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 9   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 4   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 122   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 398   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 776   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 3   kg/år   
       
  Miljövinst =  76   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 4. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna kompletterad med solpaneler. 

          

  Pelletspanna+Sol     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 90 i %   
  Täckningsgrad pellets 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 30000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 1352607,16 SEK   
  LCCu = 344097,6366 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 196,42 MWh/år   
  Årlig kostnad 120 916   SEK   
       
  LCCtot 1 696 705   SEK   
       

  Maxinvestering =  2 874 157   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 8   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 3   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 97   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 314   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 614   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 3   kg/år   
       
  Miljövinst =  77   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 5. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump. 

          

  Värmepump     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 350 i %   
  Täckningsgrad 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 5000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 1389517,113 SEK   
  LCCu = 57349,60609 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 71,84 MWh/år   
  Årlig kostnad 98 397   SEK   
       
  LCCtot 1 446 867   SEK   
       
  Maxinvestering =  3 123 996   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 26   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 0   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 4   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 0   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 24   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 1   kg/år   
       
  Miljövinst =  59   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 6. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump kompletterad med solpaneler. 

          

  Värmepump+Sol     
  Förändrat behov 0 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 350 i %   
  Täckningsgrad 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20 % SOL 
  underhållskostnad totalt 10000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 1144497,854 SEK   
  LCCu = 114699,2122 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 59,18 MWh/år   
  Årlig kostnad 86 928   SEK   
       
  LCCtot 1 259 197   SEK   
       
  Maxinvestering =  3 311 665   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 22   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 0   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 3   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 0   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 20   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 1   kg/år   
       
  Miljövinst =  64   ton CO2-ekv/år   
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Utskrift av indata och resultat för studieobjektet Lillsjövägen ges i tabell 1 – 8. 

Tabell 1. Indata för beräkningar. 

Förutsättningar             
          
        LCCtot = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö - Restvärde    
          
  ENERGIPRIS   Priskalkylator     

  Pellets 0,41 
i 
SEK/kWh oljepris inkl. moms 10900 i SEK/m3   

  El 1,3 
i 
SEK/kWh 

                                           
= 1,09 SEK/kWh   

  Olja 1,09 i SEK/kWh     

  Miljöavgifter 0 i SEK/kWh     

                
          
  UTSLÄPP EL OLJA PELLETS     
  Ökad växthuseffekt 365 292 19 g CO2/kWh    

  Försurning 2,7 12 17 
mol 
H+/kWh    

  Marknära ozon, NOx 54 340 520 mg/kWh    
  Marknära ozon, VOC 6,8 31 1700 mg/kWh    
  Övergödning 340 2000 3300 mg/kWh    
  Partiklar 9 5,5 13 mg/kWh    
                
          
  NUSUMMEFAKTORER        

  Kalkylränta 6 i % PELLETS = 14,87747486    

  Inflation 0 i % EL = 14,87747486    

  Energiprisökning, PELLETS 3 i % OLJA = 14,87747486    

  Energiprisökning, EL 3 i % UNDERHÅLL = 11,46992122    

  Energiprisökning, OLJA 3 i % MILJÖ = 11,46992122    

  Prisökning på underhåll 0 i %      

  Prisökning på miljöavgifter 0 i %      

  Avskrivningstid 20 i år      

          
  Hustes energibehov 727 i MWh/år      
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Tabell 2. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, nollalternativet. 

Värmesystem    
          

  Nollanternativet     
       
Panntyp 1 Panntyp panna 1(el/olja) ? olja    
  verkningsgrad panna 1 90 i %   
Panntyp 2 verkningsgrad panna 2 1 i %   
  Andel panna 2 0 i %   
       
  underhållskostnad totalt 20000 i SEK/år 2 centraler 
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 13099286 SEK   
  LCCu = 229398,4244 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 807,78 MWh/år   
       
  Årlig kostnad 900 478   SEK   
       

  LCCtot  13 328 684   SEK   
       
  Miljöbelastning =        
  Ökad växthuseffekt 236   ton CO2/år   
  Försurning 10   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 275   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 25   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 1 616   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 4   kg/år   
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Tabell 3. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna. 

          

  Pelletspanna     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 90 i %   
  Täckningsgrad pellets 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? olja    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 35000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 5665991,033 SEK   
  LCCu = 401447,2426 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 861,06 MWh/år   
  Årlig kostnad 415 844   SEK   
       
  LCCtot 6 067 438   SEK   
       

  Maxinvestering =  7 261 246   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 28   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 14   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 440   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 1 396   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 2 788   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 11   kg/år   
       
  Miljövinst =  208   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 4. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna kompletterad med solpaneler. 

          

  Pelletspanna+Sol     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 90 i %   
  Täckningsgrad pellets 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? olja    
  Verkningsgrad spets 90 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 30000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 4649607,627 SEK   
  LCCu = 344097,6366 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 690,67 MWh/år   
  Årlig kostnad 342 527   SEK   
       
  LCCtot 4 993 705   SEK   
       

  Maxinvestering =  8 334 979   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 25   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 12   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 351   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 1 102   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 2 223   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 9   kg/år   
       
  Miljövinst =  211   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 5. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump. 

          

  Värmepump     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 350 i %   
  Täckningsgrad 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 5000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 4869890,828 SEK   
  LCCu = 57349,60609 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 251,79 MWh/år   
  Årlig kostnad 332 333   SEK   
       
  LCCtot 4 927 240   SEK   
       
  Maxinvestering =  8 401 444   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 92   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 1   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 14   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 2   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 86   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 2   kg/år   
       
  Miljövinst =  144   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 6. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump kompletterad med solpaneler. 

          

  Värmepump+Sol     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 350 i %   
  Täckningsgrad 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 10000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 4011162,979 SEK   
  LCCu = 114699,2122 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 207,39 MWh/år   
  Årlig kostnad 279 613   SEK   
       
  LCCtot 4 125 862   SEK   
       
  Maxinvestering =  9 202 822   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 76   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 1   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 11   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 1   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 71   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 2   kg/år   
       
  Miljövinst =  160   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 7. Indata för beräkningar av alternativet Färdig värme. 

Förutsättningar Färdig värme         
          
        LCCtot = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö - Restvärde    
          
  ENERGIPRIS   Priskalkylator     

  Färdig värme 0,87 i SEK/kWh oljepris inkl. moms 10900 i SEK/m3   

  El 1,3 i SEK/kWh 
                                           
= 1,09 SEK/kWh   

  Olja 1,09 i SEK/kWh      

  Miljöavgifter 0 i SEK/kWh      

                
          
  UTSLÄPP EL OLJA PELLETS     
  Ökad växthuseffekt 365 292 19 g CO2/kWh    

  Försurning 2,7 12 17 
mol 
H+/kWh    

  Marknära ozon, NOx 54 340 520 mg/kWh    
  Marknära ozon, VOC 6,8 31 1700 mg/kWh    
  Övergödning 340 2000 3300 mg/kWh    
  Partiklar 9 5,5 13 mg/kWh    
                
          
  NUSUMMEFAKTORER        

  Kalkylränta 6 i % FV = 13,59032634    

  Inflation 0 i % EL = 14,87747486    

  Energiprisökning, F V 2 i % OLJA = 14,87747486    

  Energiprisökning, EL 3 i % UNDERHÅLL = 11,46992122    

  Energiprisökning, OLJA 3 i % MILJÖ = 11,46992122    

  Prisökning på underhåll 0 i %      

  Prisökning på miljöavgifter 0 i %      

  Avskrivningstid 20 i år      

          
  Hustes energibehov 727 i MWh/år      
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Tabell 8. Indata och resultat för beräkningar av alternativet Färdig värme. 

          

  FÄRDIG VÄRME     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 100 i % köpt värme 
  Täckningsgrad färdig värme 90 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? olja    
  Verkningsgrad spets 90 i %   
  Täckningsgrad spets 10 i %   
  underhållskostnad totalt 0 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 9668252,211 SEK   
  LCCu = 0 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 785,63 MWh/år   
  Årlig kostnad 702 494   SEK   
       
  LCCtot 9 668 252   SEK   
       

  Maxinvestering =  3 660 432   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 38   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 13   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 393   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 1 191   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 2 480   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 10   kg/år   
       
  Miljövinst =  197   ton CO2-ekv/år   
       
          

 



   

1 

 

BILAGA 5 

 

 

Utskrift av indata och resultat för studieobjektet Prästgårdshöjden ges i tabell 1 – 8. 

 

 

Tabell 1. Indata för beräkningar. 

Förutsättningar             
          
        LCCtot = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö - Restvärde    
          
  ENERGIPRIS   Priskalkylator     

  Pellets 0,41 i SEK/kWh oljepris inkl. moms 10900 i SEK/m3   

  El 1,3 i SEK/kWh 
                                           
= 1,09 SEK/kWh   

  Olja 1,09 i SEK/kWh      

  Miljöavgifter 0 i SEK/kWh      

                
          
  UTSLÄPP EL OLJA PELLETS     
  Ökad växthuseffekt 365 292 19 g CO2/kWh    
  Försurning 2,7 12 17 mol H+/kWh    
  Marknära ozon, NOx 54 340 520 mg/kWh    
  Marknära ozon, VOC 6,8 31 1700 mg/kWh    
  Övergödning 340 2000 3300 mg/kWh    
  Partiklar 9 5,5 13 mg/kWh    
                
          
  NUSUMMEFAKTORER        

  Kalkylränta 6 i % PELLETS = 14,87747486    

  Inflation 0 i % EL = 14,87747486    

  Energiprisökning, PELLETS 3 i % OLJA = 14,87747486    

  Energiprisökning, EL 3 i % UNDERHÅLL = 11,46992122    

  Energiprisökning, OLJA 3 i % MILJÖ = 11,46992122    

  Prisökning på underhåll 0 i %      

  Prisökning på miljöavgifter 0 i %      

  Avskrivningstid 20 i år      

          
  Hustes energibehov 1440 i MWh/år      
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Tabell 2. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, nollalternativet. 

Värmesystem    
          

  Nollanternativet     
       
Panntyp 1 Panntyp panna 1(el/olja) ? el    
  verkningsgrad panna 1 95 i % elpanna 
Panntyp 2 verkningsgrad panna 2 90 i % oljepanna 
  Andel panna 2 30 i %   
       
  underhållskostnad totalt 15000 i SEK/år 2 centraler 
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 28305413,85 SEK   
  LCCu = 172048,8183 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 1541,05 MWh/år   
       
  Årlig kostnad 1 985 526   SEK   
       

  LCCtot  28 477 463   SEK   

       
  Miljöbelastning =        
  Ökad växthuseffekt 527   ton CO2/år   
  Försurning 9   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 220   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 22   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 1 321   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 12   kg/år   
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Tabell 3. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna. 

          

  Pelletspanna     
  Förändrat behov 50 MWh/år kulvert 
       
Panna Verkningsgrad panna 90 i %   
  Täckningsgrad pellets 95 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? olja    
  Verkningsgrad spets 90 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i %   
  underhållskostnad totalt 35000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 10935935,85 SEK   
  LCCu = 401447,2426 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 1655,56 MWh/år   
  Årlig kostnad 770 067   SEK   
       
  LCCtot 11 337 383   SEK   
       

  Maxinvestering =  17 140 080   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 54   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 28   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 846   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 2 676   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 5 356   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 21   kg/år   
       
  Miljövinst =  473   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 4. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, pelletspanna kompletterad med solpaneler. 

          

  Pelletspanna+Sol     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 90 i %   
  Täckningsgrad pellets 75 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 5 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 30000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 9090593,904 SEK   
  LCCu = 344097,6366 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 1320,09 MWh/år   
  Årlig kostnad 641 031   SEK   
       
  LCCtot 9 434 692   SEK   
       

  Maxinvestering =  19 042 771   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 52   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 21   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 650   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 2 111   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 4 124   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 17   kg/år   
       
  Miljövinst =  475   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 5. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump. 

          

  Värmepump     
  Förändrat behov 50 MWh/år kulvert 
       
Värmepump Verkningsgrad 250 i %   
  Täckningsgrad 80 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 20 i %   
  underhållskostnad totalt 5000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 15288531,66 SEK   
  LCCu = 57349,60609 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 790,48 MWh/år   
  Årlig kostnad 1 032 629   SEK   
       
  LCCtot 15 345 881   SEK   
       
  Maxinvestering =  13 131 581   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 289   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 2   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 43   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 5   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 269   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 7   kg/år   
       
  Miljövinst =  239   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 6. Indata för beräkningar samt utskrift av resultat, värmepump kompletterad med solpaneler. 

          

  Värmepump+Sol     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Värmepump Verkningsgrad 250 i %   
  Täckningsgrad 60 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 20 i % 20% SOL 
  underhållskostnad totalt 10000 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 12983118,16 SEK   
  LCCu = 114699,2122 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 671,28 MWh/år   
  Årlig kostnad 882 669   SEK   
       
  LCCtot 13 097 817   SEK   
       
  Maxinvestering =  15 379 645   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 245   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 2   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 36   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 5   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 228   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 6   kg/år   
       
  Miljövinst =  282   ton CO2-ekv/år   
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Tabell 7. Indata för beräkningar av alternativet Färdig värme. 

Förutsättningar Färdig värme         
          
        LCCtot = Investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö - Restvärde   
          
  ENERGIPRIS   Priskalkylator     

  Färdig värme 0,76 i SEK/kWh oljepris inkl. moms 10900 i SEK/m3   

  El 1,3 i SEK/kWh                                            = 1,09 SEK/kWh   

  Olja 1,09 i SEK/kWh      

  Miljöavgifter 0 i SEK/kWh      

                
          
  UTSLÄPP EL OLJA PELLETS     
  Ökad växthuseffekt 365 292 19 g CO2/kWh   
  Försurning 2,7 12 17 mol H+/kWh   
  Marknära ozon, NOx 54 340 520 mg/kWh   
  Marknära ozon, VOC 6,8 31 1700 mg/kWh   
  Övergödning 340 2000 3300 mg/kWh   
  Partiklar 9 5,5 13 mg/kWh   
                
          
  NUSUMMEFAKTORER        

  Kalkylränta 6 i % FV = 13,59    

  Inflation 0 i % EL = 14,877    

  Energiprisökning, F V 2 i % OLJA = 14,877    

  Energiprisökning, EL 3 i % UNDERHÅLL = 11,47    

  Energiprisökning, OLJA 3 i % MILJÖ = 11,47    

  Prisökning på underhåll 0 i %      

  Prisökning på miljöavgifter 0 i %      

  Avskrivningstid 20 i år      

          
  Hustes energibehov 1440 i MWh/år      
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Tabell 8. Indata och resultat för beräkningar av alternativet Färdig värme. 

          

  FÄRDIG VÄRME     
  Förändrat behov 50 MWh/år   
       
Panna Verkningsgrad panna 100 i % köpt värme 
  Täckningsgrad färdig värme 90 i %   
Spets/Reserv Spets (olja/el) ? el    
  Verkningsgrad spets 95 i %   
  Täckningsgrad spets 10 i %   
  underhållskostnad totalt 0 i SEK/år   
       
Livscykelkostnad Investering 0 i SEK   
  LCCe = 16884155,82 SEK   
  LCCu = 0 SEK   
  Restvärde 0 i SEK   
       
  Köpt energi 1497,84 MWh/år   
  Årlig kostnad 1 223 055   SEK   
       
  LCCtot 16 884 156   SEK   
       

  Maxinvestering =  11 593 307   SEK   
          
       
  Miljöbelastning =       
  Ökad växthuseffekt 83   ton CO2-ekv/år   
  Försurning 23   mol H+   
  Marknära ozon, NOx 706   kg NOx/år   
  Marknära ozon, VOC 2 281   kg C2H2-ekv/år   
  Övergödning 4 479   kg O2-ekv/år   
  Partiklar 19   kg/år   
       
  Miljövinst =  445   ton CO2-ekv/år   
       
          

 


