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Sammanfattning 

En studie utfördes som undersökte möjligheten att använda värmeanslutna vitvaror och dess in-

verkan på energiförbrukning och kostnader. I rapporten försöker man använda vetenskapliga 

formler och studier för att räkna skillnaden i kostnader mellan att använda varmvatten direkt med 

vitvaror och använda traditionella metoder för att värma vattnet inuti vitvaror med hjälp av elekt-

ricitet eller andra energikällor. Rapporten använder en enkät att få information från användarna av 

dessa system vilken används för att dra slutsatser om ekonomi och tidsbesparing med sådana sy-

stem. 

Idag fokuserar många forskare på detta område och många företag har lyckats att producera 

maskiner som fungerar effektivt med varmvatten. Många forskare fokuserar på att minska den 

förlorade värmeenergin och ge användning av sådan energi på ett effektivt sätt. Rapporten 

försöker att nämna några av dessa forskare och tekniker. I rapporten förklaras också den tekniska 

sidan, lösningar och modifieringar som ett behov av att tillämpa systemet. Umeå är en stad med 

cirka 120 000 invånare och förväntas växa mer och mer. Eftersom det är i den norra delen av 

landet med lång vinter. Beräkningen av energi är viktigt både lokalt, nationellt och internationellt. 

Umeå har fjärrvärmeleverans till hela staden som gör all framtida utveckling och tillämpningar 

inom detta område lättare med mindre kostnad som till grunden redan finns och eventuella 

ändringar att tillämpa systemet kan göras med mindre kostnader. Förutom den initiala kostnaden 

blir mindre. Arbetet kom fram till den slutsatsen att fjärrvärme i kombination med vitvaror är en 

miljö- och energimässigt sund teknik. En ekonomisk besparing förekommer även, men det är 

främst hyresgäster som drar nytta av denna, vilket innebär att fastighetsägare gör en ekonomisk 

förlust om man installerar tekniken i hyresgästernas bostäder. Använder man dock 

fjärrvärmedrivna vitvaror i en tvättstuga vars uppvärmning man själv ansvarar för så tjänar man 

på tekniken. 
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Abstract 

The report studies the possibility of using the warm water with appliances and its impact on the 

energy consumed. The report tries to open a door for further study by collecting more data on the 

subject. It attempts to use scientific formulas and studies to calculate the difference in cost 

between using hot water directly with appliances and use traditional methods to heat the water 

inside appliances using electricity. The report uses a questionnaire to obtain information from the 

users of the system in order to obtain information on money and time saving with such systems. 

Today, many researchers focus on this area, and many companies have been able to produce 

machines that work efficiently with hot water. Many researchers focus on reducing the loss of 

heat energy and provide the use of such energy in an efficient manner. The report tries to mention 

some of these scientists and engineers as well as their solutions. 

The report also explains the technical side, solutions and modifications that need to use the 

system. Umeå is a city with about 120 000 inhabitants and is expected to grow. Because it is in 

the northern part of the country with a long winter, the calculation of the energy is important 

locally as well as nationally and internationally. 

Umeå has district heating supply to the entire city that makes all future developments and 

applications in this area easier with less cost basis is already available and any changes to apply 

the system can be done with less cost. It was concluded that the technology of district water in 

use with washing machines, dryers etc. is beneficial for the environment and economically 

viable. It is however mostly the consumer who will save money and not the land lord investing in 

such technology, unless it is used in a laundry house that the land lord is paying for. 
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Förord 

Detta examensarbete (15 hp) markerar slutet på min utbildning som Högskoleingenjör inom 

Energiteknik (180 hp) på Umeå Energi. Arbetet har innefattat ett samarbete med diverse företag 

och institutioner. Uppdragsgivare har varit Umeå Energi och arbetet har utförts på och i 

samarbete med Umeå Universitet. Mimer AB i Västerås har hjälpt till med enkätundersökning 

hos deras hyresgäster. Utan hjälp från vissa människor hade detta arbete inte varit möjligt. Jag vill 

tacka de handledare som hjälpt mig vid detta projekt; Jörgen Carlsson, min handledare på Umeå 

Energi och Per-Olov Ljung, verksamhetsutvecklare på Umeå Energi samt Mark Murphy som var 

min projekthandledare på Umeå Universitet. Samtliga har varit till stor hjälp och ska ha ett tack 

för alla bra råd och tips som de gett mig under projektets gång. 
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1 Inledning 
Energimarknaden står idag inför stora utmaningar, detta tack vare en större klimatmedvetenhet i 

kombination med ökad ekonomisk press. Det står klart att en fortsatt hög användning av fossila 

bränslen skadar miljön samt plånboken hos såväl företag som konsumenter. Oavsett hur vi idag 

än producerar vår energi blir olika typer av effektivisering allt viktigare. Vid exempelvis 

förbränningsanläggningar som producerar elektricitet tillför det stor nytta om kylning i 

kondensorer kan leda till nyttig energi i form av fjärrvärme. Även om anläggningar drivs av 

fossila bränslen så gör fjärrvärmen alltså stor nytta eftersom man åtminstone tar ut maximal 

mängd nyttig energi ur processen. Än mer önskvärt vore om elektricitet och fjärrvärme 

produceras genom förbränning av restprodukter såsom skogsavfall och liknande. Hur man sedan 

väljer att använda producerad elektricitet och fjärrvärme är även av stor betydelse. Elektricitet 

som högvärdig energikälla bör i den mån det är möjligt inte användas för att producera värme. 

Det är således fördelaktigt om värmeförbrukande produkter som drivs av fjärrvärme. 

I hem och fastigheter kan tvätt-, diskmaskiner och torktumlare sägas tillhöra denna kategori. 

Vidare är det fullt möjligt att tillgodose dem värme genom fjärrvärmenätet, istället för att mer 

traditionellt låta ett inbyggt elbatteri stå för uppvärmningen. Användande av fjärrvärme i dessa 

produkter leder till miljömässiga såväl som ekonomiska fördelar, eftersom priset för fjärrvärme 

som bekant oftast är lägre än priset för motsvarande mängd elenergi. Således kan det vara 

intressant för fastighetsägare om fjärrvärmeanslutna vitvaror och deras fördelar kan kartläggas 

tydligt, vilket förhoppningsvis skulle leda till att fler fastighetsägare använder denna teknik som 

alltså sänker både driftskostnader och reducerar miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp och 

liknande. 

Värmeanslutna vitvaror använder varmvatten, som går genom maskinen, där en inbyggd 

värmeväxlare sköter uppvärmningen istället för ett elbatteri som konventionella maskiner har. På 

detta sätt kan elbehovet för uppvärmning, som utgör majoriteten av elanvändningen, ersättas med 

värme. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att ta fram de olika kostnader och erfarenheter som finns inom detta 

teknikområde genom att sammanfatta tillgänglig information från tillverkare och liknande studier. 

Fördelar och nackdelar med tekniken ska även framgå i rapporten. Potentialen för ett mer 

omfattande användande av denna teknik undersöks också. 

1.2 Avgränsningar 
Utförande av dokumentet ska begränsas till litteraturstudier med information från olika aktörer 

inom området. 
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2 Bakgrund 
Filosofin bakom detta projekt är att använda varmvattnet från fjärrvärme direkt med husets 

vitvaror istället för el, som traditionellt sett används för uppvärmning av dessa maskiner. Det rör 

sig alltså om tvättmaskiner, diskmaskiner, handdukstork, torktumlare och liknande. 

I allmänhet runtom i världen är människor bekymrade över energi. Orsakerna är bl.a. att: 

1) Energikostnaderna ökar för varje år. Minskad konsumtion innebär minskade kostnader.  

2) Energins framtid är oklar. Oljeproduktionen kommer att minska, så att hålla de resurser som 

finns och att använda dem ekonomiskt är en viktig punkt.  

3) Miljöproblemen är det som mest oroar människor. 

 

Om man ser på problemet i Sverige ser man hur viktigt det är. Sverige har inga oljeresurser, med 

begränsad tid som solen skiner och en lång vinter. Energiförbrukning och dess kostnader är 

mycket viktig i Sverige. 

2.1  Historia 

2.1.1 Central uppvärmning 

Vissa byggnader i det romerska riket använde centralvärmesystem. Luft värmdes upp av ugnar 

genom tomma utrymmen under golv och ut ur rör i väggar-ett system som kallas en Hypocaust 

[1]. 

I Reichenau Abbey värmdes ett nät av sammankopplade golvkanalerna den 300 m² stora 

samlingssalen för munkarna under vintermånaderna. Graden av effektivitet i systemet har 

beräknats till 90 % [2].  William Strutt utformade en ny kvarnbyggnad i Derby med en central 

varmluftsugn år 1793, även om idén redan av John Evelyn föreslogs nästan hundra år tidigare. År 

1807 samarbetade han med en annan framstående ingenjör, Charles Sylvester, om uppförandet av 

en ny byggnad för att hysa Derbys Royal Infirmary. Han publicerade sina idéer i ”The Philosophy 

of Domestic Economy; as exemplified in the mode of Warming, Ventilating, Washing, Drying, & 

Cooking” i Derbyshire General Infirmary 1819. 

Den engelska författaren Hugh Plat föreslog ett ångbaserat centralt värmesystem för ett växthus i 

1594. James Watt blev den skotska uppfinnare som var först med att bygga upp ett fungerande 

ångsystem i sitt hus [3]. Tidiga varmvattensystem användes i Ryssland för centralvärme i 

Sommarpalatset (1710-1714) av Peter den Store in S:t Petersburg. 

År 1716 kom den första användningen av varmvatten i Sverige att distribuera värme i byggnader. 

Mårten Triewald, en svensk ingenjör, använde denna metod för ett växthus i Newcastle upp på 

Tyne. År 1716 var han anställd som inspektör vid en kolgruva i Newcastle, där han studerade 

mekanik och ångmaskiner som används där och gjort förbättringar för dem. Han återvände till 

Sverige 1726 och vid Dannemora gruva och byggde en ångmaskin där under beteckningen "eld-
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och luftmaskin". Denna ångmaskin tros vara den första ångmaskinen i Sverige som kommer till 

praktisk och industriell användning. 

En av de första moderna varmvattencentralvärmesystem för att avhjälpa denna brist installerades 

av Angier mars Perkins i London på 1830-talet. På den tiden centralvärme kom på modet i 

England, med ånga eller varmluftssystem i allmänhet, användes Perkins 1832 apparat för att 

distribuera vatten vid 200 grader Celsius genom rör med liten diameter under högt tryck. Många 

av hans system var i funktionsdugligt skick i över 150 år. Hans system var också anpassade för 

att användas av bagare i uppvärmningen av sina ugnar och i tillverkningen av pappersmassa. 

Franz San Galli, en polskfödd rysk affärsman som bodde i S:t Petersburg, uppfann kylaren mellan 

1855 och 1857, vilket var ett stort steg i den slutliga utformningen av den moderna centralvärmen 

[4] [5]. 

2.1.2 Tvättmaskiner 

Användning av hushållsmaskiner som använder el startade i det tjugonde århundradet. Den 

roterande tvättmaskinen var patenterad av Hamilton Smith år 1858 [6]. Som metallfat började 

ersätta de traditionella trätrummorna, tillät den för trumman att vända över en öppen eld eller en 

sluten eldstad och höja vattentemperaturen för effektivare tvättar. El var inte allmänt tillgängligt 

förrän tidigast 1930, så det var en del tidiga tvättmaskiner som drevs lågvarvande, encylindriga 

“single cylinder hit and miss” bensinmotorer. Spolardesignen förbättrades under 1930-talet. 

Mekanismen var nu instängd i ett skåp, och mer uppmärksamhet ägnades åt elektrisk och 

mekanisk säkerhet. Centrifuger infördes för att ersätta den farliga strömmen för mangel- och 

urvridningsanordningen. 

  

Figur 1. Världens första roterande tvättmaskin uppfunnen av H.E. Smith tillsammans med den 

första elektriska tvättmaskinen som uppfanns av Alva J. Fischer [7]. 
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Tvättmaskiner började i stor utsträckning att användas och de tidiga maskinerna var enkla och 

behövde fyllas med varmvatten på efterfrågan. De var avsedda att fyllas direkt med varmvatten 

och vid andra tillfällen skulle de kunna vara anslutna till varmvattenförsörjning som skapats 

lokalt i hemmet. De saknade effektivitet i vattenanvändning och energi. 

På 1950-talet var kravet större på flexibilitet i tvättcykeln vilket ledde till införandet av mer 

sofistikerade elektriska timers för att komplettera den elektromekaniska timern. Dessa nyare 

timers gav större variation i funktioner som disktiden. Med detta arrangemang stängdes den 

elektriska timermotorn periodvis av för att tillåta kläder i blöt, och var bara ny energi strax före 

en mikrobrytare kopplades in och ur för nästa steg i processen. Helt elektroniska timers blev inte 

utbrett använda förrän decennier senare. 

År 1994 släppte Staber Industriers System 2000 en tvättmaskin som är den enda toppmatade med 

horisontell axelbricka som tillverkats i USA. Det sexkantiga badkaret spinner som en frontmatad 

maskin, endast med användning av ca tredjedel av vattnet som konventionella topplastare brukar. 

Denna faktor har lett till en Energy Star rating för sin höga effektivitet. 

2.1.3 Diskmaskiner 

De första rapporterna om en mekanisk diskenhet är av 1850 års patent i USA av Joel Houghton 

till en handdriven enhet. Denna enhet var av trä och vevades för hand medan vatten sprutades på 

disken. Denna enhet var både långsam och opålitlig. 

I England, William Howard uppfann en liten diskmaskin som lämpar sig för hemmabruk 1924. 

Det var den första moderna diskmaskinen, och införlivade de flesta av de designelement som 

förekommer i de modellerna idag 

2.1.4 Torkmaskin 

Torkmaskin är en hushållsapparat som används för att avlägsna fukt från en belastning av kläder 

och andra textilier, vanligen kort efter att de rengörs i en tvättmaskin. 

Torktumlare drar kontinuerligt i svalt, torrt och luften runt dem och värm leds sedan vidare 

genom tumlaren. Den resulterande varma och fuktiga luften brukar ventileras utanför för att göra 

plats för mer torr luft för att fortsätta torkningen. Denna design gör inget försök att återvinna den 

värme som tas i lasten och sålunda anses vara miljömässigt slösaktig. 

Mikrovågsugntorktumlare är högeffektiva torktumlare som använder mikrovågsstrålning för att 

torka kläderna. Huvuddelen av torkning sker med mikrovågor för att förånga vattnet, men den 

slutliga torkningen sker genom konvektionsvärme, så att problem med ljusbågsbildning mellan 

metallstycken i tvätten upphör. Det finns ett antal fördelar: kortare torktid (25 % lägre), 

energibesparing (17-25 % lägre), och kortare torkningstemperaturer. Vissa analytiker tror att 

gnistbildning och tygskada är en faktor som hindrar mikrovågsugntorktumlare från att utvecklas 

för den amerikanska marknaden [8]. 
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Spinntorkare är centrifugmaskiner och snurrar helt enkelt sina trummor mycket snabbare än vad 

en typisk bricka kan, i syfte att utvinna ytterligare vatten från lasten. De kan ta bort mer vatten på 

två minuter än en uppvärmd torktumlare på tjugo, vilket sparar stora mängder tid och energi. 

Kondensatortorkar är precis som en vanlig torktumlare. Kondensatorer eller kondenstorkar 

passerar uppvärmd luft genom lasten. Men istället för att uttömma denna luft, använder torken 

värmeväxlare för att kyla luften och kondenserar vattenånga in i endera ett avloppsrör eller en 

uppsamlingstank. Torkluften går sedan genom slingan på nytt. 

2.2 Närhistoria och framtida utveckling 
Idag är vitvaror mycket mer effektiva och avancerade än de var för bara några fåtal decennier sedan. 

Exempelvis har elektroniken blivit mer sofistikerad, vilket öppnat för att flertalet olika tvättprogram och 

rutiner är förprogrammerade med varje vitvara. Effektiviteten har även ökat på senare år, vilket har 

resulterat i lägre energiförbrukning, kortare tvättider, lägre användning av processvatten etc. Fortsatta 

framsteg är dock fullt möjliga. Idag tittar man till exempel på hur fjärrvärme kan utnyttjas i samband med 

vitvaror. I takt med att fler och fler fastigheter får tillgång till fjärrvärme så ökar den potentiella 

marknadsandelen för dessa maskiner, vilket innebär att tillverkare har ett större intresse av denna teknik 

idag än för bara ett fåtal år sedan. 
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3 Metod och genomförande 
Detta avsnitt avser att redovisa för hur de olika delmomenten i detta projekt sett ut och hur 

arbetets gång och arbetsmetoder sett ut. 

3.1 Samling av information 
Projekter har utförts som en litteraturstudie. Således har merparten av arbetet gått ut på att söka 

efter information om hur värmeanslutna vitvaror fungerar. Information har hittats på internet, på 

tillverkares hemsidor och i tidigare utförda studier inom området. Den information som funnits 

tillgänglig har sammanställts i form av denna rapport genom sammanfattande och lättbegriplig 

fakta. 

3.2 Enkätundersökning 
En enkät skickades ut till boende i Valby fastigheter i Västerås där man sedan en tid tillbaka haft 

värmeanslutna vitvaror. Byggnaden genomgår en ombyggnation där 714 lägenheter renoveras 

och installerar fjärrvärmeanslutning. Man arbetar i tre steg fram till 2016. De som redan fått 

tekniken installerad har deltagit i enkätundersökningen. Enkäten utvärderade deras erfarenheter 

av dessa produkter. Resultaten sammanställdes senare till lättförståelig grafik i form av tabell. 
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4 Tekniker och utveckling inom fjärrvärme 
Att använda fjärvärme med vitvaror man behöver använda den direkt som varmvatten i processen 

eller indirekt för att producera värme från det varma vattnet och använda värmen senare i 

processorn. Varmvatten från den centrala tillförsel kan vara rent varmvatten eller kan blandas 

med vissa kemikalier som skall användas med radiatorerna. Dessa kemikalier används för att 

förhindra oxidering, korrosion och frysning om systemet inte används på ett tag i kallt väder. 

4.1 Direkt och indirekt fjärrvärmevatten 
Fjärrvärme kan anslutas på olika sätt. Här uppdelas anslutningen i direkt respektive indirekt an-

slutning. Direkt anslutning innebär att vitvarorna ansluts direkt till fjärrvärmenätet. Man kan då i 

princip tala om två slutna kretsar. Dels själva nätet, och dels vitvarans egen krets som tar emot 

värme från fjärrvärmenätet via apparatens inbyggda värmeväxlare. Indirekt system medför en 

extra värmeväxlare, vilket ökar antalet kretsar till tre. Vitvarorna ansluter inte då direkt till fjärr-

värmenätet, utan till den extra värmeväxlaren som finns i fastigheten. Båda tekniker har sina för- 

och nackdelar. Direkt anslutning skapar ett större risktagande vid läckage. Höjdskillnader kan 

skapa stora tryckvariationer i systemet. Sedan håller fjärrvärmen en hög framtemperatur, vilket 

kan innebära att temperaturen kan behöva sänkas för att matcha den temperatur som mottagande 

fastighet kräver. 

 

Indirekt anslutning kräver emellertid en extra värmeväxlare, vilken skapar en viss förlust i och 

med att returtemperaturen från värmeväxlaren är högre än den inkommande temperaturen från 

värmesystemet. Temperaturskillnaden i den kalla delen av värmeväxlaren kan dock hållas relativt 

låg med moderna plattvärmeväxlare, vilket reducerar problematiken med indirekt system. Den 

värmeväxlare som krävs för indirekt koppling kan dock öka kostnaderna i de flesta fall. Detta är 

dock inte säkert att de totala investeringskostnaderna blir högre i alla fall. Slutligen kan kritik 

rikas mot en indirekt koppling eftersom systemet, i och med bruk av värmeväxlare, kräver en 

elanslutning. Genom placeringen av värmeväxlaren kan man minimera skador till följd av läck-

age från fjärrvärmesystemet. Man kan även förebygga problem till följd av tryckändringar i fjärr-

värmesystemet. I praktiken är indirekt anslutning den enda lösning som är kommersiellt gångbar 

eftersom det vore kostsamt att dra separata fjärrvärmeledningar till varje apparat. Figuren nedan 

visar hur ett indirekt system kan ansluta till tvättstugan. 

 

 
Figur 1. Varmvattenanslutning till en tvättstuga enligt principen indirekt koppling [10]. 
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Figur 2. A = Direkt system. B = Indirekta system. 1 = Till värmeförbrukare. 2 = Från 

värmekälla. 3 = Värmeväxlare [11]. 

4.2 Fördelar och nackdelar med tekniken 
Fördelar 

Då fjärrvärme generellt sett tenderar att vara märkbart billigare än elektricitet så är tekniken 

kostnadsbesparande för konsumenten. Precis som elpriset så varierar fjärrvärmepriset efter årstid. 

Vissa leverantörer har dock ”sommarpriser” på fjärrvärme som kan ligga så lågt som 10 öre/kWh 

[12]. Visserligen är även elpriserna som lägst under sommaren, men i de allra flesta fall så är 

fjärrvärme ändå billigare, oavsett årstid. 

 

Man kan även tala om en tidsbesparing vid användandet av denna teknik, eftersom tork- och 

tvättider blir kortare med fjärrvärmeanslutna vitvaror. Vid dubbel tappvattenanslutning blir 

tvättiderna kortare vid samtliga driftsfall jämfört med konventionell eldrift. 

Nackdelar 

Beroende på hur varmvattenanslutningen till vitvarorna ser ut så kan man i vissa fall se onödiga 

värmeförluster. Om varmvattnet kommer från en ineffektiv gammal panna via långa, oisolerade 

kopparledningar så innebär detta dels att man använder onödigt mycket vatten enbart för att fylla 

ledningarna, och dels att detta vatten förlorar temperatur när tillförsel till vitvarorna har 

avstannat. Därmed är det av yppersta vikt att ledningar hålls så korta som möjligt samt att de är 

välisolerade. I verkligheten så är dock fjärrvärmeledningar väldigt bra isolerade, vilket bör 

reducera risken för detta problem. 
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4.3 Fjärrvärme med vitvaror 
Många hushållsmaskiner använder varmvatten i sin verksamhet. Detta varmvatten kommer till 

eller produceras i maskinen med hjälp av elektriska element som värmer vattnet. Den största 

delen av elförbrukningen beror på dessa element. Väntetiden tills maskinen når sin 

arbetstemperatur är en viktig faktor som måste beaktas. Om dessa värmeelement är ersatta med 

en direkt varmvattenmatning till en värmeväxlare i maskinen att resulterar detta i: 

1) Mindre elförbrukning.  

2) Mindre väntetid och snabbare resultat. 

 

Figur 3. Skiss över hur fjärrvärmekopplingar kan se ut i ett bostadshus. Notera särskilt siffrorna 

1 som representerar fjärrvärme in/ut ur byggnaden samt siffran 6 som indikerar 

varmvattenväxlaren [13]. 

Vissa studier och undersökningar gjordes för att utveckla ett effektivt system för att få de fördelar 

som nämns ovan. Ecofys och Miele gjorde en undersökning för att jämföra 10 tvättmaskiner och 

10 diskmaskiner i Holland marknaden i 90-talet. De använde uppvärmningssystemet i huset för 

att driva maskinerna vilket resulterade i 69 % och 76 % elbesparing för tvätt- resp. diskmaskin. 

Det skedde dock en märkbar ökning av vattenförbrukningen [9]. En mer nylig undersökning har 

visat att varje fjärrvärmeansluten vitvara ger en miljömässig fördel i form av 200 – 300 kr lägre 
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årligt CO2-utsläpp jämfört med konventionella vitvaror. Man kom även fram till att elbesparingen 

låg på 85 – 89 % för varje vitvara [14]. 

ASKO samarbetade med Högskola i Dalarna 2004 – 2006 under ett projekt för att använda solens 

energi för att värma upp vatten som används av tvätt- och diskmaskiner. Det resulterade i 64 % 

och 79 % besparing i elenergi för tvätt- och diskmaskin respektive. Under 2006 fortsatte ASKO 

med Karlstads universitet och bostadbolaget KBAB för att utveckla en torktumlare som använder 

varmvatten. Som ett resultat installerades i Göteborg 2006 utvecklade maskiner från projektet 

med Högskolan Dalarna för att användas med fjärrvärme. 

Fördelar med att ansluta disk- och tvättmaskiner samt torktumlare till varmvatten innebär att 

vattnet värms upp av fjärrvärme precis som tappvattnet i kranen istället för att dessa maskiner 

eluppvärmer kallvattnet. 

Det är miljömässigt hållbart att använda fjärrvärme istället för el eftersom fjärrvärmen ofta 

kommer från ett kraftvärmeverk som eldas med biobränslen, och har därmed mycket låg 

miljöpåverkan. Sverige importerar elektricitet från andra länder, till viss utsträckning från 

exempelvis Tyskland eller Polen där energin inte alltid är producerad på ett miljövänligt sätt. 

Fjärrvärmen, å andra sidan, är alltid producerad lokalt. Tack vare en högre miljömedvetenhet i 

Sverige så är fjärrvärmen generellt sett mer miljövänligt producerad än elektriciteten som vi 

använder. Klimatpåverkan på fjärrvärme jämfört med el är ca 75 % lägre [14]. Minskad 

elanvändning innebär alltså generellt sett att utsläppen av koldioxid minskar i luften.  
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5 För närvarande tillgängliga system 
Det finns idag ett antal tillverkare av denna typ av vitvaror. ASKO Appliance AB producerar 

tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner som kan kopplas till el eller varmvatten. Det 

varmvatten som kommer t.ex. från fjärrvärme, bergvärme eller solfångare går i värmeväxlaren 

inne i maskinen för att värma upp processvatten som används till att rengöra disken eller tvätten. 

Samma sak gäller för processluften inne i torktumlare för att torka kläderna. Enligt ASKO:s egna 

beräkningar så minskar systemet elförbrukningen med 90 % [15]. 

5.1 Tvättmaskin 
Asko Appliances AB:s tvättmaskiner med värmevattenanslutning använder ett flöde med 

cirkulerande värmevatten genom värmeväxlaren inuti maskinen som värmer upp processvattnet. 

Figuren nedan visar värmeväxlarens placering i maskinen. 

 

Figur 4. Asko Appliances AB:s tvättmaskin. Värmevattnet (rött) och processvattnet (gult till 

orange) [15]. 
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De komponenter som skiljer denna tvättmaskin från en konventionell version är: 

 Nya anslutningar 

 Värmeväxlare 

 Värmevattenventil 

 Processvattenventil 

 Uppdaterad programvara 

För att kunna höja tempraturen högre än värmevattentemperaturen, de elektriska elementen sitter 

kvar för att kunna processvattnet värmas till vid eventuella behov och kan fungera som back-up-

system om man behöver använda maskinen utan värmevatten. Lägsta rekommenderade 

temperatur på det ingående värmevattnet är 55 °C och lägsta rekommenderade varmvattensflöde 

är 1,6 liter/minut samt tvättmaskinerna kan tvätta upp till 8 kg och innefattar flera tvättprogram 

enligt företaget. 

5.2 Torktumlare 
Den konventionella torktumlaren värmer upp luften med den elektriska värmningen av torkluft 

men med varmvattenanslutna torktumlaren systemet använder ett flöde med cirkulerande 

varmvatten genom värmeväxlaren där processluften värmas upp. Varmvattnet har först värmts 

upp i en varmvattenberedare, av typ NIBE PCU EL med 100 l i volym, till önskad temperatur. 

Värmevattnet pumpas i ett cirkulerande system in till en värmeväxlare inne i torktumlaren. Före 

värmeväxlaren sitter en flödesmätare från Kylola. 



13 
 

 

Figur 5. ASKO Appliance ABs torktumlare. Värmevattnet (rött) och processvattnet (gult till 

orange) [15]. 

De värmedrivna torktumlarens nya komponenter från ASKO Appliances AB är: 

 Nya anslutningar 

 Varmvattenventil 

 Vatten-luft-värmeväxlare 

 Luftkanaler 

 Luftfilter 

 Uppdaterad programvara 

  

Som alla andra vitvaror det elektriska värmeelementet finns kvar och i det här fallet för att 

processluften vid behov ska kunna värmas till högre temperatur än varmvattentemperaturen samt 

som back-up-system. Samma sak gäller för lägsta rekommenderade temperatur på det ingående 

varmvattnet och varmvattensflöde d.v.s. 55 °C respektive 1,6 liter/minut. 
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5.3 Diskmaskin 
Figuren nedan antyder hur varmvattnet värmer upp processvattnet i värmeväxlaren. Inkopplingen 

sker på maskinens baksida. 

 

Figur 6. Varmvattnet (rött) värmer upp processvattnet (gult till orange) [15]. 

Nya komponenter som ASKO Appliances AB för värmedrivna diskmaskiner presenterats är: 

 Nya anslutningar 

 Varmvattenventil 

 Värmeväxlare 

 Uppdaterad programvara 

Lägsta temperatur på det ingående varmvattnet är 55 °C och lägsta varmvattensflöde är 1,6 

liter/minut som rekommenderade från företaget. 
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6 Kostnads utvärderingar och beräkningar 
Vatten är det ämne i världen med högst värmekapacitet, d.v.s. den energimängd som krävs för att 

värma en given massa ett visst antal grader. För att värma 1 kg vatten 1 °C krävs 4,19 kJ. Detta 

kan relateras till många metaller som enbart kräver hälften eller en tredjedel av denna 

energimängd för att värma en likvärd massa en grad. Således är det förståeligt att uppvärmning av 

vatten i vitvaror är väldigt energikrävande. 

Vidare är det högst relevant på vilket sätt uppvärmningen sker. Vilken typ av energi som används 

och teknikens energifaktor är avgörande. Nedanstående tabell ger en uppfattning om de kostnader 

som uppkommer vid konventionell uppvärmning av kallt kranvatten (13 °C) till 120 °C i en 

varmvattenberedare. Kostnadsberäkningar utgår ifrån börs-el och det genomsnittliga energipriset 

hos Umeå Energi de senaste 12 månaderna: 50,22 öre/kWh. 

Tabell 1. Energimängd och kostnad för att värma 400 liter vatten. Olika bränsletyper och 

verkningsgrader för respektive bränsle är angivna [16]. 

Energi och kostnad att värma 100 gallons (ca 400 liter) av vatten 

Typ av vattenvärmare Verkningsgrad kWh Kostnad [kr] 

Elektrisk resistans 0.92 17,2 8,64 

Värmepump 2.25 7,0 3,52 

 

Vattenvärmares (VV) verkningsgrad kan även kallas för energifaktor. Energifaktorn (EF) är 

förhållandet mellan användbar energi som matas ut från varmvattenberedare till det totala 

beloppet av energi som levereras till VV. Ju högre EF, desto mer effektiv VV. 

Q

W
                                                                                                                                                       (1) 

tPQ    [kWh]                                                                                                                                       (2) 

kWh

elpris
QKostnad                                                                                                                                (3) 

W = Arbete, Q = Värmemängd, P = Effekt, t = tid, Kostnad = kr, elpris = kr/kWh 
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Vid dessa priser är det mer än dubbelt så dyrt att värma vatten med elektrisk 

motståndsuppvärmning än med en vattenpumpsdriven vattenuppvärmare. Notera att även om den 

elektriska varmvattenberedaren har en godkänd verkningsgrad, tar man inte hänsyn till det 

faktum att elektricitet produceras av ett elkraftverk som kräver 3,4 MWh av källenergi för att 

generera 1 MWh el. Dessa förluster är en av de viktigaste anledningarna till att ersätta 

elförbrukningen i vitvaror med fjärrvärme, oavsett om man använder direktverkande el eller 

värmepump. Eftersom fjärrvärmepriset historiskt sett legat lägre än elpriset så kan man vänta sig 

en ekonomisk kostnad för uppvärmning via fjärrvärme som är något lägre än den för elektrisk 

resistansvärmare. Fjärrvärmen lär dock inte bli billigare än elektrisk värmepump. Det 

genomsnittliga amerikanska hushållet kan lätt spendera en bra bit över $ 300 per år, bara genom 

att omvända kallt vatten till varmt. Tvättmaskinen är en av de främsta förbrukarna. Varje maskin 

kräver 30 till 40 liter varmvatten per tvätt. 

6.1 Exempel på besparingar 
Även om tekniken med värmeanslutna vitvaror är relativt ovanlig så finns det exempel på att 

dessa är utmärkta energibesparande lösningar även i praktiken. Exempelvis har ett bostadshus 

med 36 lägenheter på 65 m
2
 i Göteborg tagit steget fullt ut och försökt integrera fjärrvärme där 

det ansetts möjligt. Tabellen nedan redovisar samtlig energiförbrukning och besparing. Extra 

intressant i sammanhanget är besparingen kopplad till de värmeanslutna vitvarorna. Enligt 

beräkningar erhölls en total, årlig energibesparing på över 650 kWh tack vare diskmaskin, 

tvättmaskin och torktumlare [15]. 

Mölndal Energi gjorde en beräkning angående hur mycket energi och pengar som ett helt 

bostadsområde kan spara genom att använda sig av fjärrvärmedrivna tvättmaskiner. I ett område 

med 100 lägenheter så beräknas det att man tvättar 18 000 gånger per år. En tvättmaskin drar ca 2 

kWh per tvätt. Med alla parabler inräknade, t.ex. att fjärrvärmedrivna tvättmaskiner förbrukar 

aningen mindre mängd energi trots visst användande av elektricitet, kom man fram till att man 

sparar 14 400 kWh elektricitet varje år. Det totala utsläppet av CO2 skulle sjunka med 11 520 kg, 

och kostnadsbesparingen skulle ligga på 6 470 kr årligen. Detta är besparingar som tillfaller 

hyresvärden om tvätt sker i en av hyresvärden ägd tvättstuga [10]. 

Energi Öresund har räknat på hur mycket man kan spara på att installera fjärrvärmedrivna 

vitvaror i kvarteret Solbjer i Lund, där 700 nya lägenheter ska byggas. Enligt beräkningar så 

skulle denna teknik innebära en minskning av elenergi på 550 MWh under områdets förväntade 

livslängd, vilket motsvarar 10 % av områdets totala elenergianvändning. Den totala 

kostnadsbesparingen skulle ligga på 75 000 kr efter tre år. Återbetalningstiden skulle ligga på 

mellan 2,6 till 6,5 år, beroende på typ av system [17]. 

Generellt sett har alltså fjärrvärmedrivna vitvaror en lägre driftkostnad enligt dessa 

undersökningar, vilket delvis förklaras genom deras lägre energiförbrukning. Fjärrvärmen har 

historiskt sett legat på en lägre kostnad än elektricitet. Om så förblir kan konsumenten vänta sig 

lägre driftkostnader även i framtiden. 
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7 Enkätresultat 
Den enkät som skickades till boende i Vallby ombyggnad i Västerås ställde följande frågor: 

 

1) Hur länge har du bott i området? 

2) Hur stora är fördelarna med fjärrvärmeanslutna vitvaror? (skala 1-5) 

3) Ger dessa någon ekonomisk besparing? 

4) Hur stor är besparingen per månad? 

5) Ger tekniken någon tidsbesparing? 

6) Rekommenderar du fjärrvärmeanslutna vitvaror framför konventionella? 

 

Enkäten skickades till 20 personer varav 10 svarade. Resultaten blev enligt tabell 6: 

Tabell 6. Resultat av undersökning av hyresgästerna i Valby (Västerås) 

  Svar på enkät   

Fråga Snitt Ja Nej Vet inte 

1 7,5 - - - 

2 3,9 - - - 

3 - 7 pers 1 pers 2 pers 

4 150 kr/månad - - - 

5 - 5 pers 2 pers 3 pers 

6 - 6 pers 3 pers 1 pers 
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8 Diskussion 
Det har genom arbetets gång framkommit en bild av värmeanslutna vitvaror som mycket 

fördelaktiga. Det får ses som en stor fördel att de dels medför en klimatnytta samtidigt som de 

sparar både energi och pengar, även om den ekonomiska besparingen inte alltid är så stor. De 

minskade energiförlusterna som denna teknik medför samt de lägre CO2-utsläppen får ses som 

extra intressant. Tekniken som krävs för användande av värmeanslutna vitvaror finns fritt 

tillgänglig idag. Således bör användning i stor skala inte skapa några tekniska problem. Vid 

anslutning av befintliga fastigheter kan dock en investeringskostnad för fastighetsägare 

tillkomma ifall nödvändig anslutning till fjärrvärmenätet krävs. Den ekonomiska vinst/förlust 

som en sådan anslutning står för måste beräknas i varje enskilt fall. Klart är dock att tekniken 

framstår som ekonomiskt hållbar i vissa fall, även om den teoretiska kostnadsbesparingen kan 

skilja något mellan olika undersökningar. Detta kan troligtvis förklaras genom att de utförts vid 

olika tillfällen och under annorlunda förutsättningar. Att man i dagsläget sparar pengar med 

tekniken i de allra flesta fall står klart och är ingenting som bör ifrågasättas. Klimatnyttan får 

även ses som en stor fördel. 

8.1 Enkätresultat 
Resultatet visar att folk är relativt nöjda med sina vitvaror. De flesta ser fördelar med tekniken 

och kan uppge att den gett viss penga- och tidsbesparing. Vissa är dock osäkra på om tekniken är 

tidsbesparande, vilket möjligtvis kan indikera att den reella besparingen inte är så stor att den 

märks för de flesta människor. Den ekonomiska besparingen som hyresgästerna uppger ses som 

väldigt god, även om man kan ifrågasätta om de som svarat på enkäten verkligen har så stor koll 

på besparingen med värmedrivna vitvaror kontra konventionella sådana. 

8.2 Eventuella förbättringar av projekt 
Projektet som sådant anses vara väl utfört. För att få sig en komplett bild av värmedrivna vitvaror 

bör man dock utföra en mer omfattande studie, något som inte varit möjligt i detta fall tack vare 

tidsbrist. Praktiska tillämpningar vore det allra bästa, där man exempelvis skulle kunna jämföra 

energiförbrukningar för olika maskiner genom att låta dem gå igenom sina tvättprogram. Sådana 

studier kräver emellertid tillgång till laboratoriemiljö och avancerad utrustning. 
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9 Slutsats 
Tekniken bakom värmeanslutna vitvaror har kartlagts och fördelar respektive nackdelar framgår 

tydligt. Erfarenheter från tidigare projekt inom området representeras för att en klar bild av 

tidigare, praktiska tillämpningar ska framgå. Rapporten står för ett tidigt underlag som 

fastighetsägare kan titta på ifall beslut om tillämpning av värmedrivna vitvaror ska fattas. Fler 

studier inom detta område bedöms som fullt möjliga och kan vara av stor nytta för de aktörer 

inom fastighetsbranschen som funderar på att minska energiförbrukning och miljöpåverkan på 

samma gång. Ett initiativ att möjliggöra för exempelvis hyresgäster i diverse fastigheter att 

ansluta sina vitvaror till fjärrvärmenätet gynnar även dem som konsumenter. 
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