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Energy and heating in Sweden – which heating system is most 
suitable for Hotel Höga Kusten? 
 
Arvid Lundberg 
 

Abstract 
The aim of this study is to explain the concept of energy and heating of buildings in Sweden 
and how it is affected by the energy politics. It further aims to compare some of the common 
heating systems in aspects of environment, economy and user friendliness and finally to find 
the most suitable alternative for the hotel and conference facility Hotel Höga Kusten. The 
world’s dependent of energy is growing but our sources of energy all leads to some kind of 
negative environmental impact. Heating of buildings and water is a big part of Sweden’s 
energy consumption and therefore it is important to make the buildings energy efficient and 
choose effective heating systems. Energy efficiencies can be done through changing behaviors 
of the users but also by new technology, equipment, components and so forth. Each building 
has its own unique conditions and depending on how the owner values the different aspects 
of a heating system it’s complicated to state the best option. Today, Hotel Höga Kusten uses 
electricity for heating, which is expensive and not so environmental friendly. Therefore, 
alternative options are evaluated. The conclusion from this study is that the most 
environmental friendly heating for the hotel is through biofuel combined with solar panels. 
Heat pumps are user-friendly and easier to install but there still will be a dependence of 
electricity left. All other kind of options than the current electrical heating requires 
installation of a waterborne distribution system which will constitute to a big part of the 
economic investment. 
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1 Inledning 
 
Efter industrialiseringen har människans användning av energi ökat kraftigt 
(Energimyndigheten, 2009). Vi använder energi i olika former för att driva våra industrier, 
till våra byggnader och elektriska apparater och till alla transporter. Eftersom vi har gjort oss 
så beroende av detta måste energiförsörjningen vara tillförlitlig och kostadseffektiv. 
Samtidigt leder produktionen och användningen av energi nästan alltid till någon form av 
miljöpåverkan (Effektiv, 2001). Förbränning av fossila bränslen leder till klimatförändringar, 
försurning och övergödning, kärnkraft kräver uranbrytning och generar svårhanterligt 
radioaktivt avfall, vattenkraftverk förändrar kraftigt levnadsmiljön för djur och växtliv i våra 
vattendrag. 
 
Effekterna av energisamhällets miljöpåverkan blir allt tydligare runt om i världen (ÅF Energi 
& Miljöfakta, 2007). Den omställning som krävs för att minska människans belastning på vår 
miljö är en stor utmaning som vi nu står inför. I takt med att medvetandet ökar ställs allt 
större krav på våra energikällor och energianvändning. De ändliga resurser som fossila 
bränslen och kärnkraft som vi gjort oss beroende av börjar minska och tillsammans med ett 
allt större behov leder det till stigande energipriser. Med tanke på kostnaden och 
miljöpåverkan är det viktigt att vi på olika sätt kan minska energianvändningen och använda 
bättre energikällor. Som tur är finns det mycket vi kan göra för att effektivisera vår 
energianvändning och för att minska dess miljöpåverkan. Genom ökad medvetenhet och 
attitydförändring kan ändrade vanor och beteenden hos oss människor leda till en direkt 
energibesparing utan någon investeringskostnad. Det är även möjligt att spara energi genom 
att byta till effektivare utrustning, nya fönster, tilläggsisolera och så vidare. Det finns det 
alltid någonstans där energi kan sparas. Med hjälp av information och politiska styrmedel 
som skatter och bidrag måste vi därför styra utvecklingen mot mer hållbara lösningar. 
 
Sveriges kalla klimat leder till att det krävs mycket energi för att värma upp bostäder och 
byggnader (Energimyndigheten, 2009). Eluppvärmningen i Sverige har tidigare varit 
skattebefriad för att minska oljeberoendet, då fanns det en god tillgång på billig el 
(Miljöfakta, 2007). Idag ser läget annorlunda ut, men trots stigande elpriser finns det 
fortfarande kvar en stor andel byggnader som värms upp med direktverkande el.  
Förutom uppvärmning behöver vi också elektrisk energi till belysning och för att driva alla 
våra elektriska apparater. När en byggnad uppförs ligger fokus tyvärr ofta på att byggandet 
sker snabbt och billigt, trots att den största energianvändningen och driftskostnaden för en 
byggnad sker under brukartiden (Bokalders, 2004). Byggnadens utformning och 
uppvärmningssystem har en stor inverkan på uppvärmningskostnaden dess miljöpåverkan, 
det avgör även hur mycket tid som krävs för styrning och underhåll. 
 
Hotell Höga Kusten är en konferens- och hotellanläggning vid Ångermanälven i Kramfors 
kommun som i nuläget använder direktverkande el till uppvärmning (Häggkvist, 
Energiutredning del 1 - Studie av befintliga system, 2003). De höga elpriserna innebär att 
uppvärmningskostnaderna för hotellet är stora. Det finns både ekonomiskt och miljömässigt 
bättre lösningar men de innebär samtidigt stora investeringar. Innan en sådan investering 
gäller det att analysera vilka förutsättningar och behov hotellet har för att sedan kunna 
bedöma hur de olika uppvärmningsalternativen överensstämmer med dessa. 
 

1.1 Syftet  
 
Syftet med det här examensarbetet är att på ett översiktigt sätt förklara vad energi och värme 
egentligen är. Vidare ska det beskriva teknik, ekonomi och miljöpåverkan för ett antal vanliga 
uppvärmningssystem i Sverige samt vilka politiska styrmedel som har påverkan på 
uppvärmningen. Arbetet ska också belysa olika sätt att effektivisera en byggnads 
energianvändning. Slutligen ska det användas som underlag för att bedöma lämpliga 
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uppvärmningssystem för Hotell Höga Kusten, som vill byta till ett miljövänligare och mer 
ekonomiskt alternativ än den direktverkande elvärmen de har i dagsläget. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Hur ser Sveriges produktion och användning av energi ut? 
Vilka är och hur fungerar de olika politiska styrmedlen för energi i Sverige? 
Hur ser utvecklingen ut för energipriserna och åt vilket håll är samhället på väg? 
Vad har de olika uppvärmningssystemen för miljöpåverkan, ekonomi och arbetsinsats och 
vad kan göras för att spara energi innan ett byte? 
Vilka förutsättningar och energibehov har Hotell Höga Kusten och hur påverkar det valet av 
uppvärmningssystem? 
Är det lönsamt för Hotell Höga Kusten att köpa upp det närbelägna vindkraftverket för att 
använda för direktverkande eluppvärmning? 
 
 

2 Material och metoder 
 
 
Litteraturstudier har gjorts för att få kunskap om energi, uppvärmningssystem och 
elmarknader. I första hand har information hämtats från olika myndigheter som 
Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen för att få så korrekt och objektiv 
information som möjligt. Information har även tagits från nationella branschorganisationer 
och i sista hand har även information tagits från tillverkare och konsulter om informationen 
inte hittats i någon annan källa. Två platsbesök har gjorts på hotellet med rundvisningar så 
att jag har kunnat ställa frågor och få mer kunskap om hotellets lokaler och verksamhet. Det 
som har undersökts är det som ur energi- och uppvärmningssynpunkt är viktiga delar och jag 
har fått en rundtur i anläggningen för att få en inblick i hur verksamheten fungerar och 
bedrivs. Mycket av informationen för skälva verksamheten har tagits från två 
energiutredningar gjorda av konsultföretaget Vektrakon AB om Hotell Höga Kustens 
energianvändning samt hotellets elräkningar för år 2008 och år 2009. 
 

2.1 Avgränsningar 
 
Endast värmepumpar med kompressortekniken behandlas eftersom den är det vanligast 
förekommande tekniken på marknaden, även om andelen pumpar med s.k. scrollteknik ökat 
de senaste åren. Jordvärmepumpar behandlas inte då marken runtomkring på Hornöberget 
är för ojämn och innehåller för lite jord för en anläggning i den storleken. Endast pellets 
behandlas i avsnittet om biobränslen, även om det förekommer pannor som drivs med 
briketter eller flis eller andra typer av biobränslen.  
 
Jag har valt att inte avhandla luftvärmepumpar eftersom det inte är ett rimligt alternativ för 
en så stor och komplex anläggning som ett hotell. Luftvärmepumpar har annars blivit ett allt 
vanligare alternativ som är enkelt att installera och har relativt sett låga 
investeringskostnader. Det kan framförallt vara ett intressant alternativ för eluppvärmda 
byggnader med öppen planlösning, men passar sämre för större anläggningar. Eftersom en 
värmepump har sämre effekt ju större temperaturskillnaden är så innebär det en fortsatt stor 
elanvändning. Detta gäller framför allt den kallare tiden på året när luften är flera 
minusgrader och värmen samtidigt behövs som bäst. Värmepumpar som tar värmen från 
berg, jord och vatten har betydlig mer stabila temperaturförhållanden. 
 
Som komplement har endast solfångare diskuterats eftersom det är en miljövänlig och 
lönsam investering som går att kombinera med andra alternativ. Fjärrvärme är ofta ett billigt 
och miljövänligt alternativ som också är uteslutet eftersom fjärrvärmenätet inte är utbyggt i 
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området och det geografiska läget gör att en utbyggnad inte är aktuell enligt Kramfors 
fjärrvärme AB. Uppvärmning med olja och gas har också valts bort då det varken är 
miljövänliga eller ekonomiska. Informationen ligger på en översiktlig nivå utan att gå för 
djupt i detaljer. Jag har undvikit egna beräkningar och prisuppskattningar, eftersom det är 
många faktorer att ta hänsyn till och det dessutom blir svårare och mer komplicerat ju större 
anläggningen är. De siffror och beräkningar som finns är främst för att ge en fingervisning, 
installatören har ofta en bred kunskap och hjälper till vid dimensioneringen och 
installeringen. De flesta tillverkare anger inte prisuppgifter för större pumpar och pannor i 
broschyrer eller hemsidor utan det sker individuellt med offerter som de slutgiltiga 
prisjämförelserna ska baseras på. 
 

2.2 Felkällor 
 
Delar av informationen till detta examensarbete kommer från nationella 
intresseorganisationer och tillverkares hemsidor så det finns en viss risk finns att en del fakta 
därifrån är vinklat, därför har information främst hämtats från myndigheter där det är 
möjligt. Information från nationella intresseorganisationer bedöms i de flesta fall vara 
korrekta om än kan vara vinklade för att framstå så positiva som möjligt. Från tillverkare har 
siffror och detaljer undvikits. Det finns många sätt att räkna ut priser för energi eller 
uppvärmningssystem så därför kan siffror skilja beroende på räknesätt och vilken källa de 
kommer ifrån. Undersökningar av elpriser baseras ofta på en genomsnittskund men priset 
varierar med både geografiskt läge, avtal och energiförbrukning. Jag har så långt som möjligt 
försökt använda mig av enhetliga siffror, men målet är att visa på den generella utvecklingen 
och inte exakta prisuppgifter och därför väljer jag att använda informationen ändå. 
Informationen om hotellet och dess energianvändning kommer främst från två 
energiutredningar av Vektrakon AB som skrevs 2003-2004. Utredningarna är några år gamla 
men verksamheten har inte förändrats särskilt mycket med åren enligt hotellets VD Mats 
Löfroth och därför bedöms uppgifterna fortfarande vara aktuella, vilket även elräkningarna 
från 2008 och 2009 visar på. Kostnadsberäkningar från de utredningarna har tagits med i 
detta arbete men får vägas mot att de har några år på nacken. Det finns flera likheter mellan 
en hotelverksamhet och ett vanligt hushåll.  
 
Mycket av den tillgängliga informationen om energi bygger på villor medan det finns mindre 
information riktat specifikt mot hotell. Funktionerna är ungefär det samma mellan hotell och 
ett villahushåll men hotell är generellt sett mycket större och därför detta har därför tagits i 
beaktande så långt som möjligt i detta examensarbete. Det är flera faktorer att ta hänsyn till 
för att kunna avgöra vilken lösning som är mest ekonomisk eller miljövänlig. Slutsatserna i 
det här arbetet är en subjektiv bedömning som baseras på hur jag tolkar det tillgängliga 
materialet. Mina kunskaper bygger på den information jag funnit under arbetsgången och 
eftersom jag själv saknar praktiska erfarenheter av uppvärmningssystem är det i slutändan 
viktigt att ändå konsultera med en kompetent och kunnig inom området och ta in offerter 
från olika företag som ska utföra arbetet. 
 
 

3 Energi och energianvändning 
 
 

3.1 Energi 
 
Ordet energi kommer från grekiskans ergon som betyder kraft (ÅF Energi & Miljöfakta, 
2007). Läran om energi kallas för termodynamiken och enligt den kan energi varken skapas 
aldrig förstöras utan den omvandlas till andra energiformer. Ett exempel är att när en bil 
bromsar så omvandlar däcken bilens rörelseenergi till värmeenergi. I vardagligt tal talas det 
ofta om energiförbrukning även om begreppet energianvändning egentligen är en mer 
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korrekt benämning eftersom energi inte kan försvinna. Grundenheten för att mäta energi är 
Joule (J) vilket är ungefär lika mycket energi som krävs för att lyfta 1 kg 10 centimeter. Även 
om summan av energin alltid är densamma strävar universum efter att oordningen 
(entropin) i energin ska öka. Det innebär att om det finns två kroppar med olika 
temperaturer så kommer värmeenergi att förflyttas från den varmare till den kallare så att de 
till slut har samma energi, då har den så kallade termodynamiska jämnvikten uppnåtts. Det 
är samma fenomen som gör att våra varma hus kyls ner av den kalla utomhustemperaturen 
på vintern. 
 

3.2 Energikvalitet 
 
De olika formerna av energi kan vara mer eller mindre användbara för oss människor. För att 
beskriva energikvaliteten brukar begreppet exergi användas (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). 
Ju högre exergi desto bättre kvalitet och ju bättre är de att använda till att utföra arbeten. 
Den del av energin som inte kan utnyttjas kallas anergi, det är exempelvis värmeenergi med 
samma temperatur som omgivningen som till skillnad från elektrisk energi inte kan utnyttjas 
till att utföra något arbete. Det är förhållandet exergi och anergi som avgör vilket kvalitet 
energin har.  
 
Energi kan omvandlas till andra energiformer med lägre exergi men mellan varje steg sker då 
en förlust som termisk energi (värme) samtidigt som entropin ökar och mängden energi som 
är tillgänglig för att utföra ett arbete minskar. Energin kan även omvandlas till en annan 
energiform med högre kvalitet, men då krävs det att någon form av energi tillsätts. Värme 
med samma temperatur som omgivningen är det sista steget och det är en energiform med en 
kvalitet på nära 0. 
 
Energislagen brukar delas upp i olika typer av energikvalitet som finns beskrivna i tabell 1 
nedan. Till exempel finnas som elektrisk energi, som kemiskt lagrad i mat och fossila 
bränslen, som lägesenergi i vattenkraftverk eller som kärnenergi i kärnbränsle  
 
Tabell 1. Energikvalitet för olika energiformer (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007) 
 

Energiformer Kvalitet 
Mekanisk energi (rörelseenergi, lägesenergi) 1,00 
Elektrisk energi 1,00 
Kärnenergi 1,00 
Strålningsenergi 0,95 
Kemisk energi 0,90 
Termisk energi 300 °C 0,52 
Termisk energi 80 °C 0,23 
Termisk energi 20 °C  0,07 

 
Att använda el till uppvärmning gör att vi använder energi med högsta kvalitet (1,00) till att 
värma upp huset till 20 °C, som har en energikvalitet på 0,07. Ur energisynpunkt är det ett 
slöseri eftersom elen istället kan användas till belysning eller till att driva maskiner (ÅF 
Energi & Miljöfakta, 2007). 
 

3.3 Effekt 
 
Effekt beskriver hur mycket arbete som kan utföras under en viss tid och mäts i joule per 
sekund (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). En joule är mycket liten enhet och därför används 
oftast enheten Wattimme (Wh). En Wh är lika med 3 600 W sekunder (Ws) eftersom det går 
3 600 sekunder på en timme. Effekten multiplicerat med tiden ger den totala 
energiutvecklingen. I tabell 2 finns exempel på olika effektstorlekar i vardagen. 
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Exempel: Om en lampa med en effekt på 40 W lyser fem timmar har den förbrukat 200 Wh 
(40 W x 5 h = 200 Wh).  
 
Tabell 2. Exempel på energi (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). 
 

1 kilowattimme 1 kWh 1 000 watt Motsvarar den energi som utvecklas 
i en elektrisk kokplatta 1 timme 

1 megawattimme 1 MWh 1 000 000 watt Motsvarar vad en normal kyl och 
frys förbrukar under ett år 

1 gigawattimme 1 GWh 1 000 000 000 watt Motsvarar fyrtio eluppvärmda 
villors elanvändning under ett år 

1 terawattimme 1 TWh 1 000 000 000 000 
watt 

Motsvarar Sveriges 
energianvändning under ett dygn 

 

3.4 Elproduktion i Sverige 
 
Sverige har tillsammans med Norge, Island Finland och Kanada världens högsta 
elanvändning per innevånare (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Det beror framför allt på att 
Sverige har en el-intensiv industri, ett kallt klimat och att en stor del av våra byggnader är 
uppvärmda med el. Orsaken till att vi har mycket el-intensiv industri är de stora skogs- och 
malmtillgångarna samtidigt som vi historiskt sett haft god tillgång till billig el från 
vattenkraft. Både pappersmassaindustrin och gruvnäringen är energikrävande verksamheter. 
 
Sverige har den högsta andelen förnybar energi i hela EU och det beror till stor del på 
vattenkraften. (Energimyndigheten, 2009 c). 1990 var Sveriges andel förnybar energi 34 % 
medan den 2007 var 44 %. Målet är att till 2020 nå 49 %. 
 
Vattenkraft och kärnkraft står tillsammans för mer än 90 procent av Sveriges elproduktion, 
resten kommer från förbränning av rester från skogsindustrin, avfall och fossila bränslen 
samt en liten del från vindkraft (Svensk Energi, 2010 b). Vattenkraftsverken producerar el 
över hela året men mycket vatten brukar magasineras inför vintern eftersom behovet är som 
störst då. Det är politiskt beslutat att kärnkraften i Sverige ska avvecklas men det finns ännu 
ingen tidpunkt för genomförandet. Sveriges elproduktion varierar med nederbörden 
eftersom vattenkraften står för nästan hälften av elproduktionen. Ett normalår producerar 
vattenkraften 65 TWh. Torra år som 2003 var produktionen 50 TWh medan blötare år kan ge 
närmare 75 TWh. Detta påverkar elpriset så blöta år blir priserna generellt lägre medan 
priserna kan stiga under torra år. 
 
Sveriges, Norges, Finlands och Danmarks sammanlagda producerade elproduktion kallas 
ibland för nordisk mix (Energimarknadsinspektionen, 2009). Den anger det genomsnittliga 
förhållandet av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och bränslebaserad kraft i varje producerad 
kWh. På samma sätt kan en svensk mix räknas ut. 
 

3.4.1 Elmarknadspolitik 
 
Sveriges elmarknadspolitik syftar till att ge oss en effektiv elmarknad med en säker tillgång 
till el som är internationellt konkurrenskraftig (Energimyndigheten, 2009 c). Den svenska 
elmarknaden ingår sedan 1996 i Nord Pool som är en gemensam nordisk elbörs där all 
Nordens elhandel numera sker. Under senare år så har elmarknaden blivit allt mer 
internationell och konkurrensutsatt och handeln med de europeiska länderna har ökat. 
Förutom med de nordiska länderna så sker idag även om omfattande handel med framför allt 
Ryssland, Baltikum, Tyskland och Polen. 
 
Elnätet är känsligt för störningar på ett sätt som andra energikällor inte är. Stormar kan 
orsaka långvariga strömavbrott och vattenkraft påverkas av klimatet (Energimyndigheten, 
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2009 c). Kärnkraften påverkas av säkerhetsföreskrifter eller problem som kan tvinga 
kärnreaktorer att stängas ner. 2006 var flera reaktorer avstängda några månader och det gav 
en minskad elproduktion som då i sin tur resulterade i högre elpriserna. 
 

3.4.2 Konsumentprisindex 
 
Konsumentprisindex (KPI) är enligt Statistiska centralbyrån ett genomsnittligt mått för ett 
lands prisutveckling och används till exempel för att beskriva inflationen och hur 
konsumentpriser i genomsnitt utvecklas (Statistiska Centralbyrån, 2010). Värdet av 100 
kronor år 2010 är inte samma värde som 100 kronor hade år 2000. För att kunna göra 
rättvisande långsiktiga jämförelser under flera års tid av utvecklingen på de olika 
energipriserna så behöver någon form av omräkning av priserna för de olika åren göras. 
 

3.4.3 Elpriser 
 
Priset som en konsument får betala för elen består förutom av själva elen även av en kostnad 
för elnätet samt energiskatter och moms som påverkar det slutliga priset (se figur 1) 
(Energimyndigheten, 2009 c). Handeln med el är sedan 1996 avreglerad och konsumenten 
kan numera själv välja elleverantör. För elnätstjänsten är konsumenten däremot hänvisad till 
den aktuella elnätsägaren i området som då tar ut avgifter för elöverföringen på nätet. 
Eftersom konsumenten inte kan välja nätägare blir det en form av naturligt monopol. 
Energimarknadsinspektion är myndighet som därför bland annat därför har till uppgift att 
granska att elnätsavgifterna som kunderna får betala är skäliga. Sedan år 2007 ingår också 
kostnaden för elcertifikat i det totala elpriset. Sedan elmarknaden avreglerades år 1996 har 
skattenivån i stort sett tredubblats (Svensk Energi, 2010 a). 
 
Elpriserna påverkas av bland annat temperatur, nederbörd, bränslepriser och priset på 
utsläppsrätter (Energimyndigheten, 2009 b). Den globala ekonomiska utvecklingen för olja 
påverkar oljepriset som i sin tur påverkar övriga energipriser. På samma sätt kan den 
internationella energipolitiska utvecklingen starkt påverka energipriserna. Det gör att 
elpriserna kan svänga snabbt och därför är den långsiktiga prisutvecklingen svårbedömd. 
 
”Den del av kundens totala kostnad för el som ökat mest under 2000-talet är elhandeln, en 
ökning med 140 procent. (Energimarknadsinspektionen, 2009) Under 2009 utgjorde 
elhandelskostnaden för en kund med eluppvärmd villa 39 procent av den totala elkostnaden 
medan elnätsavgiften stod för 19 procent och skatt samt moms för 42 procent. År 2000 stod 
elhandeln för 27 procent, elnätsavgiften för trettio procent och skatt samt moms för 43 
procent.”  
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Figur 1. Prisutveckling på el för en typisk hushållskund. Priset avser en villakund med elvärme och rörligt pris. Vid 
indexomräkningen har ett konsumentprisindex som exkluderar energivaror använts. 2009 visar ett genomsnitt 
för jan-mars (Energimarknadsinspektionen, 2009). 

 
För en villakund så har kostnaden för el nästan fördubblats under 2000-talet 
(Energimarknadsinspektionen, 2009). Det höga priset för elhandeln år 2003 (se figur 1) 
beror på att det var ett ovanligt torrt år som ledde till minskad elproduktion från 
vattenkraften vilket ledde till att priserna på Nordpool steg. 
 
 

4 Styrmedel 
 
 
I den svenska energipolitiken finns det olika typer av ekonomiska styrmedel vars syfte är att 
styra marknaden till en minskad energianvändning och för att främja effektivare 
tekniklösningar och mer långsiktigt hållbara energikällor (Energimyndigheten, 2009 c).  
Exempel på detta är skatter på energi, koldioxid och svavel. Skatterna finns reglerade i Lag 
(1994:1776) om skatt på energi från 1995 som baseras på EU:s Förordning 1994:1784 om 
skatt på energi som Sverige då skulle följa i och med inträdandet i EU-unionen. Lagen om 
energiskatt ersatte Sveriges tidigare lagar om allmän energi-, svavel-, koldioxid och 
bensinskatt. Andra viktiga styrmedel är handeln med utsläppsrätter, elcertifikatsystemet, 
ekonomiska bidrag och information.  
 
För de stora tillverkande industrierna i Sverige som använder en mycket stor andel energi, så 
kallad ”elintensiv industri”, finns det ett särskilt programmet för energieffektivisering (PFE) 
som ska hjälpa till att effektivisera energianvändningen hos dessa industrier 
(Energimyndigheten, 2009 c). Exempel på elintensiv industri är massa- och 
pappersindustrin, trävaruindustrin, kemikalie- och plastindustrin och gruv-, järn- och 
stålindustrin. 
 

4.1 Energiskatt 
 
Energiskatt läggs på de som tillverkar eller bearbetar ett bränsle och omfattar bränslen till 
värmeproduktion och motordrift (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Energiskatten gäller inte 
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för biobränslen och torv. För elproduktion tas det istället ut en skatt på varje använd kWh. 
Industrin betalar lägre skatt medan hushåll och övrig sektor betalar 25 procent moms som 
räknas på energipriset och energiskatterna som tillkommer. Skatten är lägre i vissa utvalda 
kommuner i norra Sverige jämfört med övriga kommuner (Se tabell 3). 
 
Tabell 3. Energiskatter på elkraft i Sverige (SFS 1994:1776). 
 

Energiskatter på elkraft öre/kWh 2007 2015 
 

Industri och växthusnäring, jordbruks-, skogsbruks- och 
vattenverksamhet 

0,5 0,5 

 
Elanvändare förutom industri och växthusnäringen i utvalda 
kommuner i norra Sverige.  
(Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. I Västernorrlands 
län: Sollefteå, Ånge, Örnsköldsviks kommuner. I Gävleborgs län: 
Ljusdals kommun. I Värmlands län: Torsby kommun. I Dalarnas 
län: Malung, Mora, Orsa, Älvdalens kommuner.) 
 

 
20,4  

 
19,4 

Övrig användning i övriga Sverige 26,5  29,4 
   

 

4.2 Svavelskatt 
 
Svavelskatten omfattar bränslen som används till förbränning och betalas i förhållande till 
hur mycket svavel som bränslet innehåller (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Till bränslena 
räknas fossila bränslen som eldningsolja, dieselolja, fotogen, kol, naturgas, bensin och metan. 
Torv betraktas som halvfossilt bränsle och innehåller ofta mycket svavel och omfattas därför 
också av svavelskatten. Skatten är 30 kr per kilo utsläpp av svavel för kol och torv medan den 
för olja är 27 kr för varje tiondels viktprocent svavelinnehåll som en kubikmeter olja 
innehåller. 
 

4.3 Elcertifikat 
 
Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att kunna ge ekonomiskt 
stöd till producenter av förnybar energi och ska finnas kvar fram till år 
2030 (Energimyndigheten, 2009 c). Det innebär att de som producerar 
el från förnybara källor får ett elcertifikat av staten för varje MWh de 
producerar. Elcertifikatet kan sedan säljas vidare och den extra intäkten 
ska ge bättre ekonomiska villkor för producenter av förnyelsebar el. 
Priset för ett elcertifikat bestäms av tillgång och efterfrågan på 
marknaden. Elleverantörer och vissa elförbrukare är tvungna att köpa 
elcertifikat enligt den så kallade kvotplikten (se figur 2), ju större 
elleverans eller elanvändning desto fler elcertifikat måste de köpa. 
Kvoterna är redan bestämda på förhand. Målet är att andelen el från 
förnybara energikällor ska öka med 17 TWh till år 2016, räknat på 2002 
års nivå. Systemet finns reglerat i Lag (2003:113) om elcertifikat.  
 
De energikällor som har rätt till att tilldelas elcertifikat är vindkraft; 
solenergi; vågenergi; geotermisk energi; torv i värmekraftverk; vissa 
former av småskalig vattenkraft samt bioenergi (Energimyndigheten, 
2009 c). 
 
 

Figur 2. Antal elcertifikat per såld eller använd MWh el i procent (Energimyndigheten, 2009 c). 
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4.4 Handel med utsläppsrätter 
 
Systemet med utsläppsrätter infördes 2005 med syftet att få en minskning av växthusgaser 
genom att företag kan handla med utsläppsrätter (Energimyndigheten, 2009 c). 
Utsläppshandeln bygger på att det sätts ett tak för de totala utsläppen under ett visst år, 
företagen måste sedan köpa utsläppsrätter sett till hur stora utsläpp de har och systemet 
skapar en ekonomisk fördel för de med lägre utsläpp. Utsläppsrätterna kan säljas mellan 
företag och länder och tanken är att minskningen av växthusgaser på så sätt ska ske där det 
är så kostnadseffektivt som möjligt. Det sker eftersom kostnaden att minska utsläpp per ton 
växthusgaser skiljer sig mellan branscher och områden. Priset för utsläppsrätterna läggs till i 
bränslepriset för de områden där det gäller och även privatpersoner kan köpa utsläppsrätter. 
Sverige får under 2008 till 2012 ungefär 19,8 miljoner utsläppsrätter per år. Eftersom 
priserna varierar med konjunktursvängningar och efterfrågan på marknaden så utgör 
utsläppsrätterna en faktor som gör det svårt att bedöma energipriser i förhand. 
 

4.5 Energideklaration 
 
Lagen om energideklarationer började gälla januari 2009 och innebär en skyldighet för 
fastighetsägaren att låta en certifierad expert undersöka byggnadens energianvändning och 
energiprestanda (Energimyndigheten, 2009 a). Utifrån detta ges sedan förslag på olika 
effektiviseringsåtgärder som kan vara aktuella för byggnaden, exempelvis effektiviseringar av 
värmesystemet eller minskade värmeförluster och kylbehov i byggnaden. Nya byggnader, 
byggnader som upplåts eller byggnader som säljs ska enligt lag energideklareras och 
deklarationen räcker sedan i tio år. Undantaget är befintliga villor som bara behöver 
energideklareras vid försäljning eller om de upplåts med nyttjanderätt. Syftet med 
energideklarationen är att göra Sveriges byggnader mer energieffektiva för att på så sätt 
medverka till ett mer långsiktigt hållbart samhälle som på sikt ska kunna minska EU:s 
beroende av importerad el.  
 
Byggnader som berörs av energideklarationen ska ha en energideklaration innan 1 januari 
2009. Kommunerna är ansvariga för tolkningen av lagtexten och att se till att efterföljs. 
Saknar byggnaden en giltig energideklaration så har kommunen möjlighet att förelägga 
fastighetsägaren om att utföra detta. Om byggnaden trots detta inte energideklareras så kan 
föreläggandet kopplas till ett vite, vilket innebär att fastighetsägaren utdömds att betala ett 
penningbelopp om denne bryter mot föreläggandet. 
 

4.6 Ekonomiska bidrag och stöd 
 
Det finns olika former av statliga bidrag att söka inom energiområdet. (Energimyndigheten, 
2015). De syftar till att ekonomiskt gynna användandet av mer miljövänliga alternativ. 
 

4.6.1 ROT-avdraget  
 
ROT-avdrag är en skattereduktion som ger ägare till småhus, bostadsrätter eller 
ägarlägenheter rätt att göra skatteavdrag på arbetskostnader för olika typer av arbeten i 
byggnaden (Energimyndigheten, 2015). Hit räknas bland annat flera olika energibesparande 
åtgärder vilket innebär att ett skatteavdrag kan göras på till arbetskostnaderna för 
exempelvis borrning- och grävning för installation av värmepumpar eller byte av 
ventilationssystemet och förbränningspanna. Det gäller också för byte av kranar, fönster och 
dörrar. ROT är en förkortning av Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och det är 
Skatteverket som ansvarar för utbetalning av ROT-avdraget. 
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4.6.2 Stöd till solceller 
 
Solceller omvandlar solens energi till el jämfört med solfångare som bara ger värme 
(Energimyndigheten, 2015). För att stödja omställning och utveckling av 
energiteknikområdet så finns ett bidrag att söka för solceller och det gäller för alla typer av 
nätanslutna solcellssystem. Solcellsstödet söks hos Boverket. Stödet till solceller för 
privatpersoner infördes 2009 men från och med 2015 kan även företag och offentliga 
organisationer söka bidraget. Företag kan söka om maximalt 30 % av investeringen och högst 
20 % för övriga aktörer. Från och med 2015 finns det även en möjlighet att få en 
skattereduktion för den som inte använder all el själv utan matar ut överskottet till elnätet 
vilket gör det mer förmånligt för de som producerar egen förnybar el i liten skala, så kallade 
mikroproducenter.   
 

4.7 Miljömål 
 
Miljömålen är ett verktyg för att göra Sverige till ett långsiktigt hållbart samhälle. 
(Miljömålsrådet, 2006). Miljömålen finns på nationell, regional och kommunal nivå. De är 
inte bindande men tanken är att de ska ligga som grund för Sveriges miljöarbete i alla nivåer 
av samhället och vid politiska beslut. 
 

4.7.1 Nationella mål 
 
Riksdagen beslutade år 1999 om att Sverige skulle anta 15 stycken nationella miljömål som 
ska ligga som grund för Sveriges miljöarbete och ytterligare ett miljömål antogs 2005. 
(Miljömålsrådet, 2006). Målsättningen är att alla stora miljöproblem ska vara lösta när vi 
överlämnar samhället till nästa generation, vilket alltså i miljömålen definieras från år 1999 
till 2020.  Energianvändning ger nästan alltid någon påverkan på miljön och här presenteras 
de miljömål som främst kan sägas påverkas av de olika uppvärmningssystemen, även om de 
flesta miljömål berörs mer eller mindre. De flesta miljömålen bedöms i sin helhet tyvärr som 
svåra eller mycket svåra att uppnå. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
”Växthusgaser i atmosfären ska vara på en nivå som gör vår klimatpåverkan ofarlig. 
Miljörådet bedömer att det här miljömålet är mycket svårt att uppnå och utvecklingen är 
negativ” (Miljömålsrådet, 2006). Klimatet har förändrats de senaste 150 åren och de beror 
på att koldioxid och andra växthusgaser ökat på grund av mänskliga aktiviteter. Förbränning 
av fossila bränslen till el- och värmeproduktion och till fordon är en stor källa till 
växthuseffekten och målet bedöms mycket svårt att uppnå. 
 
Frisk luft 
”Luft ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
Även det här målet bedöms vara svårt att nå. Delmål gäller både svaveldioxid, 
kvävedioxid, marknära ozon flyktiga organiska ämnen, partiklar och benso[a]pyren” 
(Miljömålsrådet, 2006). Förbränning av biobränslen och fossila bränslen skapar 
luftföroreningar som påverkar både människor och natur. Målet bedöms som mycket svårt 
att uppnå. 
 
Ingen övergödning:  
”Halten av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten” (Miljömålsrådet, 2006). Olika källor av fosfor och kväve i 
samhället ökar övergödningen. Från förbränning är det främst luftburna utsläpp av 
övergödande kväveföreningar som sedan kommer ner som regn. Det här målet bedöms som 
mycket svårt att uppnå. 
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Bara naturlig försurning:  
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Nedfall av försurande ämnen skall inte heller öka 
korrosionshalten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader” (Miljömålsrådet, 
2006). Förbränning av fossila bränslen och biobränslen skapar bland annat kväve- och 
svavelföroreningar som ökar försurningen i Sveriges natur. Stora delar av Sveriges natur är 
fortfarande starkt försurade och målet bedöms mycket svårt att uppnå. 
 
God bebyggd miljö: 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas” (Miljömålsrådet, 2006). Det delmål som främst berör uppvärmning är att 
den totala energianvändningen per uppvärmd m2 ska minskas med 20 procent till år 2020 
och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska vi ha brutit 
beroendet av fossila bränslen till byggnader samtidigt som andelen förnybar energin ska ha 
ökat. Eftersom uppvärmningen har blivit mer energieffektiv samtidigt som den förnybara 
energin ökar och den fossila energin minskar är vi på rätt väg i delmålet, men miljömålet som 
helhet bedöms svårt att uppnå. 
 

4.7.2 Kommunala klimatmål 
 
Kramfors kommun där Hotell Höga Kusten ligger har sex kommunala klimatmål varav fem 
berör uppvärmning (Kramfors kommun, 2006 b). Målen ska ha uppnåtts till 2012 och 
referensåret är satt till 1990. Här beskrivs de i korthet: 
 

 Utsläpp av koldioxid från källor inom Kramfors kommun ska år 2012 vara 30 % lägre 
än utsläppen år 1990 

 Kommunen ska arbeta för att transportlösningar med liten klimatpåverkan blir 
tillgängliga 
o Utsläpp av koldioxid från vägtrafiken i Kramfors ska år 2012 ha minskat i 

förhållande till 1990 års nivå 

 Kommunen ska arbeta för ökad energieffektivisering och hushållning med energi 
o Kommunen ska vara föregångare i valen av långsiktigt riktiga energilösningar 
o Kunskapsnivån om klimatfrågornas betydelse ska höjas 

 Kommunen ska påskynda övergången till långsiktigt hållbara energisystem 

 Kommunen ska arbeta för en förbättrad lokal energiförsörjning 
 
 

5 Uppvärmning av bostäder och lokaler 
 
 
De allra flesta byggnader i Sverige har under stora delar av året ett behov av energi till 
uppvärmning (Effektiv, 2001). Ett uppvärmningssystem använder energi och 
energianvändningen skapar i princip alltid någon form av miljöpåverkan och påverkar både 
inomhusmiljön och den yttre miljön. Bostads- och servicesektorn står för lite mer än en 
tredjedel av Sveriges totala energianvändning (Energimyndigheten, 2009 c). 87 procent av 
den energin går till byggnader och lokaler varav 61 procent går till varmvatten och 
uppvärmning.  
 
För flerbostadshus och lokaler är fjärrvärme det vanligaste alternativet för uppvärmning och 
varmvatten följt av el och därefter olja (se figur 3) (Energimarknadsinspektionen, 2009). För 
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småhus är el vanligast och efter det kommer biobränslen och sedan fjärrvärme.  Den totala 
mängden energi till uppvärmning och varmvatten har minskat de senaste åren i Sverige 
samtidigt som priset för en genomsnittlig kWh har stigit. Vintrarna har sedan 1988 i 
genomsnitt blivit varmare och då krävs mindre energi för att värma upp byggnaderna (ÅF 
Energi & Miljöfakta, 2007). 

 
 

Figur 3. Uppskattad energianvändning för uppvärmning och varmvatten per fastighetstyp 
(Energimarknadsinspektionen, 2009). 
 

5.1 Värme 
 
Värmeenergi innebär att molekylerna är i rörelse, ju snabbare rörelser desto högre 
temperatur och endast vid den absoluta nollpunkten (-293°C) står molekylerna helt stilla 
(Mårdberg, 1995). Enligt termodynamiken så strävar energi efter att utjämna 
temperaturskillnaderna vilket innebär att värmeenergi kommer att förflytta sig från det 
varmare till det kallare ämnet. Detta kan ske på tre olika sätt. 
 

 Konvektion: Vätska och gas som blir varm utvidgas och stiger, på så sätt förflyttas 
värme genom den rörelsen. Det är det som gör att en varmluftsballong kan stiga. 
Konvektion sker inte i fasta ämnen. 

 Ledning: Värme överförs direkt mellan ämnen. Metaller är generellt bra på att leda 
värme. 

 Strålning. Värme överförs med elektromagnetiska vågor som strålning från ett 
varmt ämne till ett kallt. Det är det fenomenet som gör att vi upplever kyla av att sitta 
nära ett kallt fönster eller värme från solen eller en brasa, fastän lufttemperaturen är 
densamma i rummet. 

 

5.1.1 Värmeledning 
 
Ur uppvärmningssynpunkt är det framför allt värmeledning som är intressant för en byggnad 
(Energimyndigheten, 2010 b). Värme leds olika fort genom olika material. Värmeledningen, 
även kallat U-värdet, ger ett mått på hur bra ett material leder värme och enheten är W·m-1·K-

1. U-värde anger hur mycket värme i watt som försvinner ut genom en kvadratmeter av ett 
byggnadsmaterial när det är en temperaturskillnad på 1° C. Ju lägre värdet är desto sämre 
leder det värme och är alltså bättre på att isolera. K står för Kelvin och det är en enhet för 
temperatur som har samma intervall mellan graderna som °C men K utgår från den absoluta 
nollpunkten -273°C medan °C utgår från vattnets fryspunkt som är 0°C. 
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5.2 Energibalans 
 
I en byggnad ska den tillförda energin vara lika stor som den som går ut (Energimyndigheten, 
2010 b). Värmens strävan efter att utjämna temperaturskillnader leder till att värmen rör sig 
från ett varmt material till kallt. Mest värme går ut genom byggnadsskalet (även kallat 
klimatskalet) och med det menas husgrund, tak, väggar, fönster och dörrar (se figur 4). 
Värme försvinner också ut som förluster genom ventilationssystemet, avloppen samt genom 
luftläckage och vädring. Värmetillskottet kommer från solinstrålningen, människorna i huset 
och från apparater och belysning som är igång. Uppvärmningssystemet behövs för att täcka 
värmeförlusterna och ge ett bra klimat inomhus. Ibland kan även ett kylsystem behövas för 
att det inte ska bli för varmt. 
 

 
Figur 4. Genomsnittlig fördelning av värmeförluster genom byggnadsskalet (Energimyndigheten, 2010 b). 

 
För en byggnad utgörs energibehovet av tre huvudposter (Warfvinge, 2006). 

 Värme: Energi för att värma byggnaden och tappvarmvatten 

 Verksamhets- och hushållsel: El till vitvaror, belysning och andra tekniska 
apparater 

 Driftsel: El som behövs för att driva till exempel pumpar och fläktar 
 

Värmeenergibehovet (mäts i Wh eller kWh) är det verkliga behovet av köpt energi (Nilsson, 
2010). Energibehovet påverkas av klimatet, klimatskalets isoleringsförmåga och 
ventilationsbehov. Att höja inomhustemperaturen innebär samtidigt att energibehovet ökar.  
 
Värmeeffektbehovet (mäts i W eller kW) anger hur stor effekt som behövs för att hålla 
byggnaden varm och avgör dimensionering på uppvärmningssystemet (Warfvinge, 2006). 
Det aktuella värmeeffektbehovet varierar med utomhustemperaturen.  
 
Dimensionerande effektbehovet ska vara så stort att huset kan hålla önskad temperatur när 
det är som kallast ute, och det bestämmer vilken storlek som behövs på panna, värmepump 
och radiatorer. Dimensioneringen bestäms bland annat av den dimensionerande 
lufttemperaturen DUT. Det är den kallaste varaktiga utomhustemperatur som normalt 
förekommer på varje ort. DUT kan beräknas på olika sätt, t.ex. varje år DUT1 eller var 
tjugonde år DUT20 (Se tabell 4). 
 
Även dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) kan användas och gäller då medelvärdet 
för 1-4 dygn och det används beroende på byggnadens tyngd (Boverket, 2009 b). En tung 
stenbyggnad håller värmen längre och blir därmed mindre känslig för snabba 
temperatursänkningar. Tyngre byggnader kan därför använda värdet för 4 dygn medan en 
lätt träbyggnad kan använda värdet för 1 dygn. DVUT räknas fram genom en svensk standard 
kallad SS-EN ISO 15927-5.  
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Tabell 4. Årsmedeltemperatur och Dimensionerande utetemperatur (1 gång år) för olika orter (Nilsson, 2010). 
 

Ort Medeltemperatur  DUT1  
Kiruna -1,2 -35 
Luleå 2,0 -38 

Östersund 2,7 -33 
Sundsvall 3,9 -28 
Västerås 5,9 -26 

Stockholm 6,6 -22 
Göteborg 7,9 -18 

Malmö 8,0 -19 

 

5.3 Faktorer som påverkas av en byggnads energisystem 
 
För att fungera så effektivt som möjligt så ska uppvärmningssystemet utformas och 
dimensioneras efter byggnaden och energibehovet samt underhållas på ett bra sätt (Effektiv, 
2001). Det är viktigt att innan bedöma vilka förutsättningar en byggnad har. Klimatskalet ska 
vara välisolerat och tätt för att minska värmeförlusterna och därmed behovet av inköpt 
energi. 
 
Frågor som behöver ställas är; 

 Hur stor är energieffektiviteten och energianvändning? 

 Vilken är husets totala uppvärmda yta i kvadratmeter? 

 Vilket är byggåret och vilka tilläggsåtgärder har gjorts? 

 Vad ska byggnaden användas till och hur många ska värmesystemet dimensioneras för? 

 Hur mycket varierar värmebehovet under både dagen och året? 

 Hur flexibelt behöver uppvärmningssystemet vara? 

 Vad är det för ventilationssystem och vilket är ventilationsbehovet? 

 Var i landet ligger byggnaden och vilka geografiska förhållanden har tomten? 
 

5.3.1 Inre miljö 
 
För att skapa och upprätthålla en god komfort inomhus finns krav på inomhusmiljön som 
ska uppfyllas (Effektiv, 2001). Uppvärmningssystemet får inte skapa problem med 
luftkvaliteten som drag, buller, lukt eller liknande och ska helst vara bekvämt och inte allt för 
skrymmande. Utomhustemperaturen, solinstrålningen genom fönstren, hur många 
människor och verksamheter som är igång påverkar husets temperatur och kan variera både 
under dygnet och under året (Warfvinge, 2006). Det valda uppvärmningssystemet måste 
därför vara flexibelt för att kunna hålla en lagom temperatur. 
 
Hur människor upplever inomhusklimatet skiljer sig bland annat beroende på ålder och 
individ (SOSFS 2005:15, 2005). Äldre och stillasittande människor till exempel behöver ofta 
en varmare inomhustemperatur än människor i rörelse och ofta kan de människorna befinna 
sig i samma byggnad. Den upplevda temperaturen i ett rum kan även skilja sig från luftens 
faktiska temperatur, det beror på att vi påverkas av strålningsvärmen och luftens rörelser.  
 
Eftersom värme strålar från en varm yta till en kall upplevs rummet kallare än vad luften är. 
Ett sätt att mäta detta är genom den operativa temperaturen som ger ett medelvärde av 
lufttemperaturen och medelvärdet av strålningstemperaturen från omgivande ytor. För att 
mäta den upplevda inomhus temperaturen så stämmer den operativa temperaturen alltså 
egentligen bättre överens än en vanlig termometer som mäter luftens temperatur. 
Rekommenderad operativ temperatur är 20-23°C. Den operativa temperaturen nära ett 
fönster är lägre än resten av rummet och därför brukar värmeelement placeras under fönster 
för att motverka effekten av den kalla strålningen. På samma sätt är den operativa 
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temperaturen högre nära en kamin eller ett element. Konvektion sker på grund av att varm 
luft stiger. När kall luft möter en varm yta, som en människa, så värms luften upp och stiger 
och ny kall luft kommer i kontakt med den varma ytan och det kan upplevs då som ett ”drag”. 
 

5.3.2 Yttre miljö 
 
Alla uppvärmningssystem utnyttjar någon form av energi, det krävs för det mesta att 
naturresurser som olja, el eller biobränsle förbrukas för att tillgodose energibehovet 
(Effektiv, 2001). Miljöeffekter kan skapas vid brytning, transport och användning och därför 
är det viktigt att ha en helhetsbild över hela uppvärmningssystemets miljöpåverkan, att tänka 
”från vaggan till graven”. Ett uppvärmningssystem kan ha miljöpåverkan i form av 
resursförbrukning och emissioner (utsläpp). Förbrukade resurser kan vara förnyelsebara som 
biobränsle, eller icke förnyelsebara som fossila bränslen. Emissioner från 
förbränningspannor ger först och främst miljöeffekter som ökad växthuseffekt, försurning, 
övergödning och bildning av marknära ozon. Alla dessa ska enligt Sveriges miljömål vara så 
låga som möjligt. 
 

5.3.3 Driftsäkerhet 
 
Ett uppvärmningssystem ska alltid fungera, speciellt viktigt är det under årets kallaste dagar.  
Ibland händer det ändå att utrustning går sönder och då kan uppvärmningssystemet i värsta 
fall sluta fungera. Det kan också uppstå elavbrott, bli extremt kallt under en lång period eller 
så kan energipriserna förändras kraftigt som vid oljekrisen på sjuttiotalet. Därför är det 
viktigt att ha ett alternativ i beredskap om något går fel. Används direktverkande el eller 
värmepump så kan en pelletkamin eldas om det blir strömavbrott, på samma sätt kan en 
förbränningspanna behöva kompletteras med ett system för elvärme om pannan går sönder. 
 

5.3.4 Ekonomi 
 
Ett nytt uppvärmningssystem är en stor investering och ofta är det ekonomin som avgör valet 
mellan olika alternativ (Energimyndigheten, 2010 b).  Hur lönsam investeringen är beror på 
hur lång tid det tar innan värmesystemet har betalat igen sig och går med vinst och hur länge 
det sedan kan användas. Underhåll, driftkostnader, energipriser och räntor på eventuella lån 
ska räknas in, så det är svårt att räkna ut ett exakt värde. Kostnaden ska sedan vägas mot den 
årliga besparingen som systemet förhoppningsvis ger. Varje byggnads förutsättningar 
påverkar hur väl lämpat de olika uppvärmningssystemen är och därmed också lönsamheten. 
Ekonomiska styrmedel i form av bidrag i form av bidrag eller skatter ska också räknas in. 
 
Ett snabbt och enkelt sätt att räkna ut den ungefärliga lönsamheten av en investering är med 
pay of-tid. Vid ett byte från exempelvis elvärme till pellets räknas den årliga besparingen i 
öre/kWh för pellets jämfört med el ut. Delas grundinvesteringen med den årliga besparingen 
ger det den ungefärliga tiden i år det tar innan investeringen betalat igen sig och går med 
vinst, det ska sen jämföras med hur lång den ekonomiska livslängden är, alltså hur länge 
investeringen går att använda. 
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Figur 5. Genomsnittlig kostnad för uppvärmningssystem uppdelade på löpande kostnader och kapitalkostnad 
(Energimyndigheten, 2006 a). 

 
Figur 5 från 2006 visar på ett förhållande mellan investering i ett uppvärmningssystem och 
de löpande kostnaderna som energikostnader, drift och underhåll. Siffrorna för 
värmepumpar gäller för bergvärme och har klart högsta investeringskostnaden, men har 
tillsammans med pellets samtidigt den lägsta driftskostnaden. 
 

5.3.5 Styrsystem och övervakning 
 
Ett värmesystem ska kunna balansera inomhusklimatet på ett bra sätt, det får varken vara för 
varmt eller för kallt (Energimyndigheten, 2010 b). Eftersom värmebehovet hela tiden 
påverkas av utomhusklimatet, vilka processer som är igång, hur många som är i byggnaden 
och vilka krav olika människor har på inomhusklimatet så är det viktigt att det finns 
styrsystem som anpassar värmen efter behovet. Är ingen närvarande ställs inte samma krav 
på värme och luftkvalitet. En givare utomhus känner av utetemperaturen och anpassar 
värmesystemet efter hur kallt det är. Det är också vanligt med givare inomhus som känner av 
den internt genererade värmen om det är mycket elektriska processer igång eller många 
människor. Givare både utomhus och inomhus ger ett bättre och mer anpassat 
inomhusklimat än endast en givare utomhus. 
 

5.4 Ventilation 
 
Ventilationssystemet har en viktig roll i eftersom det ska ta in frisk luft och ventilera bort 
gammal luft och det behöver samtidigt samspela med uppvärmningssystemet för att det inte 
ska bli problem med inomhusklimatet (Energimyndigheten, 2010 b). För att säkerställa en 
god luftkvalitet så ska det inkommande luftflödet vara minst 0,35 liter i sekunden per m2, det 
betyder att inom 2 timmar så har all luft i byggnaden bytts ut. Flödet ska anpassas så att det 
är tillräckligt stort för att få in frisk luft samtidigt som det inte är för stort så att värdefull 
värme ventileras bort eller att det blir dragit. Normalt brukar ventilationen utformas så att 
den friska luften kommer in genom ”rena” utrymmen som sovrum eller vardagsrum och ut 
genom ”smutsiga” utrymmen som kök eller badrum. Byggnaders ventilationssystem brukar 
traditionellt delas upp på tre typer: 
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5.4.1 Självdragsventilation 
 
I äldre byggnader så saknas det ofta mekaniska fläktar som tar in frisk luft. Ventilationen 
bygger istället på att den varmare och lättare inomhusluften stiger och sugs ut genom 
frånluftsventiler, då skapas samtidigt ett undertryck i de nedre delarna av byggnaden som gör 
att ny frisk luft sugs in genom tilluftsventiler och husets otätheter.  
Eftersom denna typ av ventilation drivs av temperaturskillnaden mellan utomhusluften och 
inomhusluften så fungerar det sämre under den varmare delen av året. För att få en 
luftomsättning så behövs det då vädras med öppna fönster eller liknande. 
Självdragsventilation är mycket svår att reglera och anpassa efter det aktuella behovet men 
samtidigt är det en mycket underhållsfri typ av ventilation. 
 

5.4.2 Mekanisk ventilation 
 
I modernare byggnader används vanligtvis ett system med mekanisk ventilation där 
ventilationen drivs av fläktar. Ibland kan den inkommande luften förvärmas med el för att 
det inte ska bli för kallt inomhus. Systemet kräver en del underhåll av fläkten, kanaler och 
ventiler. Det finns lite olika system för hur den mekaniska ventilationen kan vara utformad. 
 
F-system, frånluftssystem. Ventilationen drivs av fläktar som skapar ett undertryck i 
huset som leder till att frisk luft sugs in genom tilluftsdon eller otätheter i byggnaden. På 
detta sätt kan man styra hur stor luftomsättningen ska vara och bättre anpassa den efter det 
aktuella behovet än med självdragsventilation. 
 
FT-system, från- och tilluftssystem. Samma som frånluftsystemet men med skillnaden 
att det även finns fläktar för att kunna reglera även den luft som sugs ut ur byggnaden. Detta 
är den mest flexibla ventilationen eftersom det går att styra ventilationen på ett ännu bättre 
sätt. 
 
FTX-system, från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. För att kunna ta 
tillvara på värmeenergin i den utgående luften så kan de mekaniska frånluftsfläktarna 
kombineras med någon form av värmeväxlare. Den varma utgående luften används då till att 
värma upp den kalla ingående luften.  Upp till 50-70 % av värmen kan utvinnas med ett 
värmeåtervinningsaggregat och uppvärmningsbehovet i byggnaden minskar då. Samtidigt 
ställer aggregatet ytterligare krav på regelbundet underhåll för att fungera på ett bra sätt. 

 

5.5 Kvalitets- och miljömärkning 
 
Vid ett köp av en energianläggning är det en bra idé att välja en produkt som är certifierad, 
märkt eller testad av ett ackrediterat testinstitut (Energimyndigheten, 2010 b). Här följer 
några exempel på märkningar som finns på marknaden. 
 
SP. Sveriges tekniska forskningsinstitut SP testar livslängd, beständighet och effekt av olika 
produkter som pelletspannor, värmepumpar och solfångare (SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, 2010). Uppfylls kraven enligt SP:s standard på teknik och certifiering får 
produkten deras märkning, P-märkning. 
 
Solar keymark. är en officiell kvalitetsmärkning för Europa för att kunna jämföra 
solvärmeanläggningar från olika EU-länder eftersom märkning annars kan variera 
(European Solar Thermal Industry Federation, 2010). 
 
Svanen. Svanen-märkningen är ett nordiskt miljömärke för en mängd olika produkter och 
tjänster (Svanen, 2010). För att få märkningen måste Svanens miljö- och kvalitetskrav vara 
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uppfyllda. Det finns för bland annat både förbränningspannor och värmepumpar och det är 
även möjligt att Svanen-märka hela hotell, restaurangs- och konferensanläggningar. 
 
 

6 Energieffektiviserings- och besparingsåtgärder 
 
 
Ett första steg innan byte av uppvärmningssystem är att undersöka användningsmönster och 
vilka möjliga åtgärder det finns för att minimera uppvärmningsbehovet (Svensk Energi, 2010 
c). Det kan göras med energibesparingar eller med energieffektiviseringar.  
 
Energibesparing är att med ändrade vanor och beteenden minska energianvändningen, som 
att samåka och att släcka lamporna när de inte används. Den billigaste kWh är den som inte 
används, att göra energibesparande åtgärder innan ett byte betyder också att en mindre 
värmeanläggning kan väljas och det sparar pengar. Sedan kan en energieffektivisering göras 
genom att med teknik minska energianvändningen som att byta till lågenergilampor och att 
köra miljövänligare bilar. 
 
Nedan följer några exempel på sätt att spara på energi: 

 Det enklaste sättet att spara energi är att sänka inomhustemperaturen, 1° C lägre 
temperatur minskar energianvändningen med 5 procent (Energimyndigheten, 2009 
e). Under vintern kan det minska upplevelsen av torr luft inomhus, men samtidigt 
minskar ett kallt rum den upplevda komforten. 

 En stor del av värmen går ut genom fönstren (Energimyndigheten, 2007 a). Att byta 
fönster till fönster med lägre U-värden kan vara lönsamt om fönstren är i behov att 
bytas ut. Fönster kan vara energimärkta med A-G där A släpper ut minst värme. Två-
glasfönsters U-värde har mellan 2,7-3 och ska undvikas. 

 Istället för att byta ut hela fönsterkonstruktionen kan en av rutorna bytas mot ett 
energiglas (LE-glas) med ett tunt metallskikt eller en ädelgasfylld isolerruta som båda 
två har lägre U-värde (Energimyndigheten, 2009 e). 

 Värmeisolerande gardiner på vintern kan dras för stora fönster under natten för att 
minska värmeförlusterna (Nordic Light, 2010). Det finns särskilda gardiner med 
isolerande luftfickor för detta men även vanliga persienner och gardiner ger en viss 
minskning av värmeförlusterna genom fönstren. 

 Tilläggsisolering i vindbjälklag är en enkel och billig investering som ger bra effekt 
ända upp till en tjocklek på en halvmeter, efter det blir minskningen av 
energianvändningen inte lika stor (Energimyndigheten, 2009 e). Däremot är det 
sällan lönsamt att tilläggsisolera väggar och golv, det istället kan vara aktuellt i 
samband med en större renovering. 

 Genom att byta till lågspolande kranar för handfat och duschar minskar 
vattenåtgången och därmed onödig uppvärmning av vatten. 

 Behovsstyrd ventilation gör att oanvänd uppvärmd luft inte ventileras bort i onödan. 
Det kan göras med en timer eller med närvarostyrning så att ventilationen i 
utrymmen som inte används antingen stängs av eller går på lågfart (Lütz, 2006). 
Byggnader kan sänka temperaturen i oanvända delar och utrymmen. Det minskar 
energianvändningen till uppvärmning. 

 Service, underhåll, regelbunden rengöring av förbränningspannor, värmeväxlare eller 
ventilationssystemet kan spara mycket energi. 

 Alla vitvaror och lampor som säljs numera ska vara energimärkta 
(Energimyndigheten, 2004). EU:s energideklaration består av A till G, där A är den 
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lägsta förbrukningen och G är den högsta. Lägre elanvändning ger lägre kostnader i 
längden. 

 Disk- och tvättmaskiner drar energi och varmvatten. Att fylla maskinerna och aldrig 
köra dem halvfulla sparar energi. 

 Leta ”köldbryggor” alltså ställen där ovanligt mycket värme läcker ut genom 
byggnadskonstruktionen på grund av att det av byggtekniska skäl inte gått att isolera. 
(Mårdberg, 1995) 

 Eftersom varm luft stiger så kan fläktar i taket fördela värmen bättre, speciellt i rum 
som har högt till tak (SOSFS 2005:15, 2005). 

 Soffor och andra möbler hindrar värmestrålning från radiatorer och därför ska ytan 
framför elementen hållas fria för att effektivare kunna sprida värmen. 

 
 

7 Värmedistribution 
 
 
Det räcker oftast inte med att bara producera värme i en byggnad, värmen måste också 
kunna fördelas och skickas ut till de olika delarna när behovet finns (Energimyndigheten, 
2010 b). Det finns olika sätt att distribuera värme i en byggnad, det kan ske genom hög- eller 
lågvärmesystem och det betyder vid vilken temperatur radiatorerna arbetar. Lågvärmesystem 
är energisnålare och effektivare än högvärme eftersom värmepumpar, solfångare och 
förbränningspannor kan utnyttjas effektivare. Ju mindre radiatorer är desto högre 
temperatur behöver de ha för en effektiv uppvärmning. 
 

7.1 Vattenburet radiatorsystem 
 
Vattenburen värme är det vanligaste värmesystemet i Sverige (Nilsson, 2010). Varmt vatten 
pumpas genom en radiator och värmer då upp rummet, radiatorer kallas vanligtvis för 
värmeelement. Ju större radiatorn är desto lägre temperatur behöver vattnet ha för att värma 
upp rummet. Små element kan behöva 80 °C under de kallaste dagarna medan större 
element klarar sig med 55 °C. Golvvärme som i princip gör hela golvet till ett stort element 
behöver kanske inte ha mer än 30° C. Vatten är bra på att lagra värme, en liter vatten har en 
lagringskapacitet som är 3 600 gånger högre än en liter luft. Vattenburen värme är flexibelt 
och det är lättare att kombinera eller byta ut värmekälla om energipriserna ändras. 
 

7.2 Direktverkande el  
 
För småhus i Sverige är direktverkande el är fortfarande den vanligaste uppvärmningsformen 
(Energimyndigheten, 2009 e). Fördelen med el är att det är enkelt, underhållsfritt och billig 
att installera. Nackdelen är att det inte går att använda sig av andra energislag och att det 
blivit ett allt mer kostsamt uppvärmningssätt eftersom elpriserna stiger. Regeringen har 
beslutat att Sverige ska styras bort från användande av direktverkande el som uppvärmning 
för att minska vårt elberoende. 
 

7.3 Luftburet värmesystem 
 
Luft kan också användas som värmebärare men det är relativt ovanligt i Sverige 
(Energimyndigheten, 2009 e). Varmluft sprids i ventilationssystemet eller i speciella kanaler. 
Luften kan hålla en låg temperatur fungerar därför bra med till exempelvis värmepumpar. En 
fläktkonvektor är en radiator som värmer upp luft och sedan distribuerar den med fläktar 
som gör att värmen i luften sprids effektivare. För att värma upp en villa med en öppen 
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planlösning krävs normalt 1-2 fläktkonvektorer. Luftluftvärmepumpar och kaminer är också 
två typer av luftburna värmesystem. 
 
En nackdel jämfört med vattenburet system är att det inte går att värma upp varmvatten med 
hjälp av luft, det kommer då få värmas upp med exempelvis el och det ger en sämre ekonomi. 
Luft har också en sämre energieffektivitet än vatten eftersom vatten är en effektivare 
värmebärare, det gör det svårare att få värmen jämt fördelad. 
 

7.4 Golvvärme  
 
Ett golvvärmesystem värms upp av el-, vatten- eller luftburna värmeslingor i golvet 
(Boverket, 2002). Det ger en hög komfort, golven är sköna att gå på och rätt använt minskar 
också energianvändningen. Installeras det på fel sätt kan det istället ge en högre 
energianvändning eller ännu värre orsaka fuktskador. En förutsättning är att husgrunden är 
välisolerad, minst 250 mm är en tumregel. Radiatorytan blir större än vid vanliga element 
eftersom i princip hela golvet fungerar som en radiator, därför behöver vattnet inte vara lika 
varmt. Det gynnar en värmepumps verkningsgrad som ger bättre ekonomi ju lägre 
temperatur som krävs i radiatorn. 
  
Golvvärme ökar samtidigt förlusterna av värme genom husgrunden. Parkettgolv kan hålla 
tillbaka värmen från golvet och är därför olämpligt material, klinkers och plastmattor är 
därför lämpligare golvmaterial. Det finns också en risk för mögel om isoleringen är dålig och 
marken är fuktig. Golvvärme utan radiatorer kan orsaka kallras vid fönster om fönstren har 
dålig isolerförmåga. Kallras bildas eftersom kall luft är tyngre än varm och kommer därför 
”rinna” ner från fönstret och skapa ett kallt drag. U-värdet för hela fönsterkonstruktionen ska 
helst vara minst 1,0 W/m2K för att slippa använda radiatorer under fönstren. 
 
Golvvärme är ett trögt system, speciellt om det gjuts in i betongplattor. Värmen lagras i golvet 
och det blir en tidsfördröjning innan ändringen märks av i rummet, speciellt om det finns 
stora fönster och byggnaden har frånluftsventilation. Problemet är vanligast under höst och 
vår när temperaturerna växlar. En solig dag kan det bli för varmt trots att golvvärmen stängts 
av, eftersom golvet forsätter avge värme. Samtidigt kan det ta lång tid att värma upp 
byggnaden om temperaturen sjunker snabbt. 
 

7.5 Ackumulatortank 
 
Det kan vara stora variationer på hur mycket värme en byggnad behöver beroende på tid på 
dygnet eller utomhustemperaturen (Energimyndigheten, 2010 b). Detta ställer stora krav på 
uppvärmningssystemets flexibilitet och effekt. Genom att använda en stor tank med vatten, 
en s.k. ackumulatortank, kan värmeenergin lagras och snabbt distribueras ut när det behövs. 
Förbränningspannor (som pellets eller ved) kan då eldas intensivt i kortare perioder och 
värma upp vattnet i tanken. En bränslepanna kan då i perioder eldas närmare sin optimala 
last med högre verkningsgrad som följd. Verkningsgrad och bränsleekonomin blir då bättre 
än om pannan skulle tvingas vara igång med låg belastning dygnet runt.  
 
En ackumulatortank kan också lagra överskottsvärmen från solfångare så att den kan 
användas under hela dygnet och inte enbart när solen skiner. Under sommarhalvåret kan 
detta då vara tillräckligt för att klara byggnadens värmebehov och då behöver inte ens det 
primära uppvärmningssystemet vara igång vilket gör att energikostnaden för uppvärmning 
av varmvatten (som ändå finns kvar) blir i princip noll. I en byggnad med elvärme kan tanken 
värmas upp under natten då elen vanligtvis är billigare så minskar elbehovet dagtid. En 
ackumulatortank brukar vanligtvis dimensioneras så att den klarar av att försörja 
byggnadens värmebehov under ett dygn. 
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8 Uppvärmningssystem 
 
 
Det är många faktorer som ska vägas in vid valet av uppvärmningssystem och därför är det 
svårt att på förhand säga vilket alternativ som är det bästa (Energimyndigheten, 2010 b). 
Varje byggnad och plats har sina olika förutsättningar som påverkar hur effektiviteten och 
ekonomin för systemet blir. Det påverkar därmed även den sammanlagda miljöpåverkan av 
systemet. För att byta till ett nytt uppvärmningssystem kan det ibland krävas en 
bygganmälan eller ett bygglov och att installera värmepump som tar värme från berg, jord 
eller vatten krävs en anmälan eller tillstånd från kommunen. Kontrollera därför alltid med 
kommunen innan ett byte. 
 
Den mängd värmeenergi som ett uppvärmningssystem kan ge en byggnad brukar mätas i 
effekt som är ett mått på hur snabbt värme kan framställas under en viss tid. Effektbehov 
(mäts i W eller kW) beskriver radiatorernas, värmepumpens eller pannas storlek. Ju mer 
energi som omvandlas per sekund ju större blir effekten. 
 

8.1 El från vindkraft 
 
Sveriges första vindkraftsverk byggdes år 1975 men det var under 80-talet som de blev mer 
kommersiellt gångbara och de flesta verk låg under 100 kW (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). 
De som sätts upp idag är betydligt större, en vanlig storlek är 1 000 kW till 3 000 kW (1-3 
MW). Ett verk på 2 MW har en tornhöjd på 60-80 meter och diametern på rotorn är ca 80 
meter. Livslängden på ett vindkraftverk är ungefär 20-25 år. Ett vindkraftverk på 600 kWh 
ger ungefär 1 000 MWh/ år medan ett vindkraftverk med effekt på 2 MW ger mellan 4 000-5 
000 MWh/år. 
 
Enligt Sveriges miljömål så ska Sverige öka andelen energi från vindkraftverk till 10 TWh år 
2015 (Energimyndigheten, 2009 c). 2008 producerade Sveriges vindkraftverk 1,99 TWh el, 
det är ungefär 1,4 % av Sveriges totala energiproduktion. Jämfört med år 2007 är det en 
ökning på 40 %. 
 

8.1.1 Miljöpåverkan 
 
El från vindkraftverk räknas som en förnybar energikälla och genererar inte några utsläpp 
annat än vid tillverkningen, transporten och monteringen (Naturvårdsverket, 2008 b). Den 
producerade elen kan ersätta el från kolkraftverk och ger därför en utsläppminskning av 
bland annat ämnen som ökar försurningen, övergödningen och växthuseffekten. 
Vindkraftverk påverkar omgivningen främst genom ljudbildningen från rotorbladen och i 
maskinhuset och att det innebär en störning på landskapsbilden. För att undvika negativ 
påverkan av vindkraft så måste en intresseavvägning göras på den tänkta lokaliseringen för 
att inte andra värden som frilufts-, natur-, kulturvärden m.m. som skadas.  
 

8.1.2 Förutsättningar 
 
Sverige har tack vare vår långsträckta kust och ett relativt glesbefolkat land bättre 
förutsättningar till att utnyttja vindkraft än många andra länder (Energimyndigheten, 2007 
b). För att få en gynnsam elproduktion krävs att det blåser bra på platsen (ÅF Energi & 
Miljöfakta, 2007). Energin från vindkraftverk måste användas direkt eftersom det är svårt att 
lagra el på ett bra sätt. Ett vindkraftverk producerar normalt el när det blåser mellan 4 och 
upp till 25 m/s. Blåser det mer så stängs de ner av säkerhetsskäl, vilket ger en drifttid på 80 
% men vid optimala förutsättningar så kan el produceras under 98 % av årets timmar. Är det 
-30°C så stängs vindkraftverken enligt Vestas av eftersom hållfastheten påverkas av stark 
kyla (Meyer, 2010). Vestas är världens största tillverkare av vindkraftverk. 
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Eftersom vindhastigheterna varierar är produktionen inte konstant, därför går det inte 
enbart att förlita sig på vindkraft (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Vattenkraft och kärnkraft 
är lättare att reglera och kan därmed jämna ut vindkraftens ojämna elproduktion som 
fortfarande bara står för en liten del av den totala elproduktionen. Normalt blåser det mer i 
Sverige under vinterhalvåret och vindkraften har därför fördelen att det produceras som mest 
el under den tid då behovet är som störst. 
 

8.1.3 Prisbild 
 
Elproduktion från vindkraftsverk är berättigad till elcertifikat men som längst räcker 
certifikatet 15 år för en anläggning (Energimyndigheten, 2009 c). Tidigare fanns det också ett 
miljöskatteavdrag för landbaserade vindkraftverk, en så kallad ”miljöbonus”. Den innebar att 
den som producerar el får göra skatteavdrag på elleveranserna. Den bonusen slutade gälla 
från och med år 2010 men finns fortfarande kvar för verk till havs. Ett elcertifikat kan 
förlängas efter att det gått ut men då gäller det att anläggningen gjort ombyggnationer eller 
andra åtgärder av en så stor omfattning att det kan kallas för en ”ny anläggning” (SFS 
1994:1776). Exempel på sådana delar för vindkraftverk är rotor, maskinhus samt styr- och 
reglersystem.  
 
Den elektriska energi som ett vindkraftverk producerar är skattefri men bara om den 
används för eget bruk och så länge produktionen inte sker yrkesmässigt (Karlberg, 2008). 
Till exempel så ses ett vindkraftverkskooperativ som en yrkesmässig leverantör även om det 
bara säljer till sina medlemmar och därför är inte produktionen skattebefriad. Tidigare har 
detta även inneburit att vindkraftverk som producerar mer el än vad ägaren kan göra av med 
måste leverera ut elen direkt till nätet utan att ägaren kan ta betalt för det. För att kunna ta 
betalt för överskottselen som levereras ut så måste hela produktionen beskattas vilket då 
innebär att detta inte skulle bli lönsamt. 
 
Den 1 januari 2015 gjordes en ändring i lagstiftningen som gav så kallade 
”mikroproducenter” en möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas ut på 
elnätet med syfte att göra det mer lönsamt för att tillverka och sälja egen el i liten skala 
(Skatteverket, 2015). Skattereduktionen är på 60 öre per kWh och kan ges för högst 30 000 
kWh och som mest 18 000 kr per år och gäller både för privatpersoner och juridiska 
personer. För att kunna få detta får storleken på säkringen vid anslutningspunkten inte vara 
större än 100 ampere och det gäller bara producenter av förnybar el (främst från sol, vind och 
vatten). 
 

8.2 Värmepump 
 
Under den varmare delen av året värms marken och vattnet upp av solvärmen och 
värmeenergin lagras så att den finns även under vintern (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). En 
värmepump gör det möjligt att kunna använda och den här lågvärdiga värmen genom att 
omvandla den till mer högvärdig värme som kan värma upp byggnader. Trots att 
temperaturen i exempelvis berggrunden kan ligga på några få grader så klarar värmepumpen 
av att utvinna tillräckligt med värme ur denna energi för att kunna värma upp byggnader. 
Kylskåp och frysar är också en typ av värmepumpar som tar värme inifrån kylskåpet och 
avger den till luften utanför. 
 

8.2.1 Teknik 
 
Hur kan då en värmeenergi på bara några grader (eller rent av minusgrader) användas till att 
värma upp ett bostadshus (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007)? För att det ska vara möjligt måste 
det tillsättas energi i form av elektricitet. Genom att höja och sänka trycket i olika skeden så 
ändras vätskans kokpunkt och värmeegenskaper enligt följande principer. 
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 Vätska som förångas till gas absorberar energi från omgivningen 

 Gas som kondenseras och återgår till vätska avger energi. 
 
Vid lågt tryck så förångas vätskan och tar samtidigt upp värmeenergi från mediet. När sedan 
tryckets ökas igen så kondenserar ångan (återgår till vätska) och då avges värmeenergin igen. 
Detta gör då att den värmen kan utnyttjas till att värma upp byggnader. 
 
En värmepump består av fyra huvuddelar och mellan dessa finns ett slutet system där en 
kollektorvätska cirkulerar som är själva mediet som värmen ska förflyttas med från den 
kallare värmekällan till huset (se figur 6). Här förklaras kompressorvärmepumpen som är 
den vanligaste värmepumptekniken i Sverige. 
 

 Förångaren: Här så sänks trycket så pass mycket att vätskan kokar redan vid 
värmekällans temperatur. Principen är densamma som att koka upp vatten på en 
platta, värme tas från omgivningen och själva köldmediet får agera ”kokplatta”. 
Vatten kokar ju vid 100°C i normalt lufttryck, men sänks lufttrycket exempelvis till 
hälften kokar det redan vid 80°C. I en värmepump sänks trycket så mycket att 
vätskan kan koka redan vid -15°C eller ännu kallare. 

 Kompressorn: Här sugs det förångade kollektormediet från förångaren in och 
trycket höjs, vilket gör att temperaturen på gasen höjs. För att driva kompressorn 
krävs att energi tillförs, vanligen genom elektricitet eller någon form av motorbränsle.  

 Kondensorn: Den varma gasen sugs in i kondensorn där den har så pass högt tryck 
att den återgår till vätska igen, gasen kondenserar. När gasen kondenserar så avges 
den upptagna värmen och kan på så sätt användas i husets uppvärmningssystem. När 
gas kyls av kondenserar den och blir åter flytande samtidigt som värmen friges. 
Denna värme kan då användas till att värma upp en byggnad. 

 Expansionsventil: En expansionsventil sänker trycket ytterligare och vätskan 
transporteras tillbaks till förångaren där den påbörjar ett nytt varv. 

 
 
Figur 6.  De olika delarna på en värmepump. I det här fallet bergvärme (Svenska Värmepumpsföreningen, 2007 
a). 
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8.2.2 Köldmedium 
 
Kollektorslangen är fylld med en vätska, ca 70 % är vatten och 30 % är frostskyddsvätska som 
oftast är etanol. Tidigare har köldmediet i kollektorvätskan innehållit freoner och därför har 
värmepumpar tidigare inte ansetts vara särskilt miljövänliga. Frys- och kylskåp har också 
haft samma problematik. Freoner innehåller klor som bryter ner ozonskiktet som skyddar 
jordens liv från den skadliga UV-strålningen. De köldmedier som används nuförtiden är inte 
lika skadliga mot ozonskiktet. Ett av Sveriges miljömål är att utsläppen av ozonförstörande 
ämnen till största delen ska ha upphört till 2010 (Miljömålsrådet, 2006). 
 

8.2.3 Värmefaktorn 
 
Hur effektiv en värmepump är brukar kallas vanligtvis för värmefaktorn (Svenska 
Värmepumpsföreningen, 2007 b). Begreppet anger hur mycket värmeenergi den ger jämfört 
med hur mycket elenergi som behöver tillsättas och brukar anges som SPFva (Seasonal 
Performance factor). Eftersom förhållandena skiftar under året så ska värmefaktorn räknas 
ut under ett års tid. Med bra förutsättningar så kan värmepumpen ge fem delar värme för 
varje del elenergi som tillsätts, men normalt brukar värmefaktorn vara omkring tre. 
Värmefaktorn blir bättre om värmepumpen kan hålla en lägre utvinningstemperatur 
(Energimyndigheten, 2006 b). Sänks temperaturen på utgående vatten från värmepumpen 
med 1° C så ökar pumpens värmeeffekt med 1 % och elbehovet minskar med 2 %.  En 
värmepump fungerar därför bäst med lågtemperatursystem som golvvärme och 
fläktkonvektorer som inte behöver komma upp i lika höga temperaturer som vanliga 
radiatorer för att kunna hålla samma värme inomhus. Värmefaktor ökar också i takt med 
värmekällans temperatur. En värmepump fungerar alltså mycket bättre om den tar värme 
från 4 °C (som i berggrunden) än från -20° C (utomhusluften under en kallare vinterdag) 
eftersom kompressorn inte behöver arbeta lika hårt. 
 

8.2.4 Dimensionering 
 
Att dimensionera en värmepump utifrån byggnadens maximala värmebehov är slöseri 
eftersom det bara gäller under några dagar per år (Energimyndigheten, 2006 b). Därför 
brukar de dimensioneras för 60-75 procent av det högsta effektbehovet, vilket är 
värmebehovet under årets kallaste dag. Det räcker ändå till för att täcka 90 procent av årets 
värmebehov (se figur 7). De allra kallaste dagarna får uppvärmningen kompletteras med 
någon annan form av värmekälla som kamin, elelement eller en elpatron i pumpen som går 
igång (Bokalders, 2004). Eller så får det helt enkelt vara lite kallare inomhus dessa dagar.  
 
Anledningen till att inte dimensionera för årets alla dagar är att det blir dyrt och olönsamt 
eftersom det då blir många driftstop och stort slitage på utrustningen. Det blir också en 
dyrare investering eftersom det kommer att krävas en större värmepump som ändå inte 
skulle gå på full effekt mer än några enstaka tillfällen om året. Om värmepumpen skulle 
dimensioneras för lågt skulle det istället behövas för mycket tillsatsvärme för att hålla en 
tillräcklig värme under kalla perioder och då blir uppvärmningsekonomin sämre. Det är 
samtidigt när det är som kallast som elpriserna i Sverige brukar ligga som högst. 
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Figur 7. Dimensionering av värmepump (Energimyndigheten, 2006 b). 
 

Som en snabb metod att beräkna dimensioneringen av en värmepump kan denna enkla 
kalkyl användas. (VVS-Butiken, 2010) Den tar inte hänsyn till det geografiska läget eller 
husets förutsättningar och är därför endast en grov uppskattning. 
 
Uppvärmd area x 50 W/m2=Beräknad maxeffekt 
Storleken på värmepumpen ska vara mellan 60-70% av maxeffektbehovet. 
Exempel: 185 kvm uppvärmd yta x 50W/kvm = 9.250W = 9.25 kW  
Storlek på värmepumpen: ca 65 % av 9,25 kW = 6,013 kW = 6 kW 
 

8.2.5 Prisbild 
 
Om byggnaden har ett stort värmebehov så ökar effektiviteten på värmepumpssystem och 
därmed lönsamheten (Svenska Värmepumpsföreningen, 2007 b). Det innebär att byggnader 
med stort värmebehov får en snabbare återbetalningstid. Har byggnaden ett vattenburet 
värmesystem blir återbetalningstiden ännu kortare eftersom de i de flesta fall fungera ihop 
med en värmepump. En grundlig genomgång av förutsättningarna bör göras av installatören 
för att få rätt dimensionering. Eftersom en värmepump använder el är lönsamheten också 
beroende på elpriset. Det innebär en ganska stor investering och hur stor besparingen blir 
ska jämföras med elpriset. För att anlägga en värmepumpsanläggning som tar energi från 
berg, jord eller vatten så måste detta i förhand anmälas eller tillståndsansökas för hos 
kommunen (gäller inte luftvärmepumpar). På samma sätt kan värmepumpsanläggningar 
vara förbjudna i vattenskyddsområden och andra känsliga områden. 
 

8.3 Bergvärme 
 
En bergvärmeanläggning har höga investeringskostnader för borrning och utrustning, men 
är ett driftsäkert och energisnålt alternativ och har en lång levnadstid (Energimyndigheten, 
2006 b). Bergvärme tar liten plats i förhållande till jord- eller vattenvärme och passar bra för 
mindre tomter. Borrhålen kan också återanvändas även när den gamla värmepumpen är 
uttjänt. Ett borrhål brukar normalt vara 90-220 meter djupt. För en vanlig villa så kan ett 
schablonvärde på 250 kr/meter användas för kostnaden att borra i berg och för större 
entreprenader blir det något billigare. Om många borrhål ligger för nära varandra så kan 
värmeuttaget bli för stort och då finns då en risk för att hela berget kyls ner. Detta kan ske i 
städer med tätbebyggda villakvarter eller vid större anläggningar med flera borrhål. Därför 
rekommenderas ett avstånd på minst 20 m mellan borrhålen för att undvika att borrhålen 
påverkar varandra. Det är även möjligt att kompensera detta genom att borra djupare hål 
eller genom att vinkla borrhålen bort från varandra. 
 
En sak som kan påverka värmepumpens effektivitet är hur bra berget kan leda värme 
(Schwarz, Göransson, & Thunholm, 2010). Bergets s.k. värmeledningsförmåga varierar 
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beroende på typ berggrunden och det är den som är direkt avgörande för hur djupt hål som 
måste borras. Sveriges bergrund består till stor del av äldre urberg som är uppbyggd av granit 
och gnejs och de har en värmeledningsförmåga på ungefär 3-4 Watt per meter. I södra 
Sverige förekommer det ofta sedimentära bergarter som skiffer och kalksten som har en lägre 
värmeledningsförmåga på 1,5-3 W/m, de är därför mindre effektiva för bergvärme. Oavsett 
bergets värmeledningsförmåga så är det ändå framför allt vattnet i berget som leder värmen 
till kollektorslangen. Därför är det också viktigt att känna till hur mycket stor 
sprickbildningen och vattenföringen är i berget. De lokala borrarna kan ibland ha kunskaper 
om detta eller så kan det finnas information i Brunnsarkivet som finns hos Statens 
Geologiska Undersökning (SGU). 
 

8.4 Ytvattenvärmepump 
 
Värmepumpen utnyttjar den värme som lagras i sjöar, hav och vattendrag under 
sommarhalvåret (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Sjöar har som lägst temperatur under 
senhösten på grund av den kalla luften och att det samtidigt normalt sker en 
vattenomblandningen. Det är den temperaturen som avgör om vattnets temperatur är 
tillräckligt hög för en värmepump. När isen lagt sig sjunker temperaturen inte längre 
eftersom isen lägger sig som ett lock.  
 
I strömmande vatten är bottentemperaturen jämn sett till över året och mindre känslig än 
exempelvis en liten sjö, större djup ger en jämnare temperatur. Vatten har den egenskapen 
att det är som tyngst vid 4° vilket teoretiskt gör att sjöbotten har den temperaturen om sjön 
är tillräckligt stor och djup (Energimyndigheten, 2006 b). Kollektorslangen förankras och 
placeras på botten av sjön eller vattendraget, sedan grävs ett dike mellan vattnet och 
byggnaden så även energin i marken kan utnyttjas. Slangen måste märkas ut för sjöfarten, ju 
djupare den ligger desto mindre är risken att den skadas.  
 
Det är enklare och billigare att lägga kollektorslangen i vatten jämfört med att gräva eller 
borra ner den i mark och berggrund (Energimyndigheten, 2006 b). Det är viktigt att botten 
är jämn och att kollektorslangen är ordentligt fastsatt. Förankringen kan göras på land med 
till exempel armeringsnät och sedan dras på plats ut i vattnet med en traktor eller båt. 
Strömmande vatten har fördelen att det inte kyls ner, som kan hända vid för högt uttag av 
värme från en liten sjö. Vilken slags sjöbotten det är där slingorna läggs ut påverkar effekten 
eftersom de till stor del också tar upp värme från bottensedimenten. I en liten sjö måste 
beräkningar göras för att se om energiinnehållet räcker till, i strömmande vatten behövs inte 
det eftersom vattnet konstant rörs om. 
 

8.4.1 Miljöpåverkan 
 
Värmepumpars miljöpåverkan beror till stor del på vilket ursprung det är på elen som 
används (Energimyndigheten, 2006 b). Används el från förnybara källor är värmepump en 
miljövänlig uppvärmningsform medan el från kolkraft är det mindre bra.  
Även om elanvändningen blir mindre jämfört med vanlig direktverkande elvärme finns det 
fortfarande kvar ett elberoende.  En värmepumps miljöpåverkan avgörs alltså till stor del av 
verkningsgraden eftersom den anger hur mycket el den använder. Kollektorvätskan innehöll 
tidigare freoner men nu består den vanligtvis av miljövänligare komponenter som alkohol 
och vatten som normalt inte ska innebära några direkta miljörisker. Att installera en 
värmepump innebär ett visst ingrepp i miljön, vare sig det är i berg, jord eller vatten. Ett 
borrhål i berget är något som för alltid kommer finnas kvar och kan innebära att föroreningar 
från jordytan kan tränga ner i marken och förstöra grundvattnet.  Kollektorslingor i jord eller 
vatten kan innebära en viss påverkan när de läggs ner men efter det så har de ingen egentlig 
miljöpåverkan om det inte skulle bli läckage av köldbärarvätska. 
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8.5 Pellets 
 
Sverige har stora skogstillgångar, närmare 60 % av ytan, vilket internationellt sett är det en 
stor andel (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Energi från skogens biomassa kan utvinnas och 
användas som biobränsle. Biobränslen brukar förädlas till briketter eller pellets för att göra 
hantering och transporter enklare, samtidigt som det blir en högre energitäthet i materialet. 
Förädlade biobränslen är dyrare men är oftast ändå lönsammare för de flesta användare 
eftersom de ger en jämnare förbränning, mindre transport- och lagringsvolym samt ställer 
mindre krav på tillsyn i förbränningen. Pannan blir också mindre och billigare samtidigt som 
drifttiden blir längre. Biobränslens andel av Sveriges totala energianvändning har ökat från 
10 % under 1980-talet till 20 % år 2008 (Energimyndigheten, 2009 c). 
 

8.5.1 Dimensionering av panna 
 
Om en pelletspanna dimensioneras efter husets effektbehov under den kallaste perioden så 
kommer verkningsgraden under sommaren att vara mycket lägre (Energimyndigheten, 2010 
b). Verkningsgraden på en gammal oljepanna med pelletsbrännare är i medeltal 70 % medan 
en modern pelletspanna har en verkningsgrad på 85 %. Verkningsgraden säger hur stor del 
av energin från förbränningen som kan användas till uppvärmning, den resterande delen är 
värmeförluster som byggnaden inte kan tillgodogöra sig. 
 

8.5.2 Tillverkning 
 
Pellets görs till största delen av sågspånsrester från skogsindustrin som torkas och pressas 
ihop (Pelletsindustrins Riksförbund, 2007). Det krävs 3,5 m3 pellets för att få samma effekt 
som 1 m3 eldningsolja.  Pellets som är gjorda av bark har ett värmevärde på 5,0 MWh per ton 
och pellets från spån har 4,7 MWh. För att producera pellets går det åt energi. Råmaterialet 
ska transporteras till tillverkningsanläggningen för torkning och pelletering och den 
slutgiltiga produkten brukar ha en fuktighetsgrad på 10-15%. Sedan ska den färdiga varan 
transporteras från tillverkaren till konsumenten. Den mängd energi som går åt för hela 
tillverkningsprocessen beräknas vara ungefär sex procent av energiinnehållet i den färdiga 
varan. Vid transporter under tio mil utgör transporterna mindre än en procent av varans 
bränsleinnehåll. Pellets ger alltså tillbaka 18 gånger mer energi än vad som tillsätts i 
produktionen, behöver däremot själva råvaran torkas så ger det sju gånger den tillsatta 
energin. 
 

8.5.3 Kvalitet 
 
Volymvikten och densiteten kan skilja mycket, upp till 100 kg per kubikmeter 
(Energimyndigheten, 2009 d). Inmatningen till brännaren görs efter volymen och inte efter 
vikten, därför kan pannan behöva ställas om vid för stor variation i volymvikten mellan olika 
leveranser av pellets. I värsta fall kan det bli driftstörningar och effekten för pelletspannan 
blir sämre. Hållfastheten är viktig speciellt vid köp av bulk, eftersom pellets blåses in i 
förrådet och kan då gå sönder och ge sämre inmatning till pannan.  
 
Askhalten avgör hur ofta pannan behöver sotas och hur mycket aska som blir kvar som 
restprodukt vid förbränning, som sedan måste rensas bort. Askhalten ska anges som procent 
av torrsubstansen (TS). Asksmälttemperaturen (IT) är den temperatur där askan börjar 
klibba ihop sig. Ju lägre IT är desto större är risken att askan smälter i pannan orsakar 
driftstörningar. Inget värde finns angivet men det är ett krav att asksmälttemperaturen ska 
anges. Svensk standard SS 187 120 Grupp 1 ställer krav på pellets fysikaliska och kemiska 
egenskaper. Nedan nämns några av de fysikaliska egenskaperna jämfört med pellets från SCA 
Bionorr (se tabell 5). 
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Tabell 5. Jämförelse med pellets egenskaper (Energimyndigheten, 2009 d) 
 

 Svensk Standard 
Bionorr Pellets 
Härnösand 

Hållfasthet Saknas 99 % 

Megajoule (Mj) /Kg  minst 16,9 17,2 

kWh/kg minst 4,7 4,8 

Volymvikt kg/m3 minst 600 642 

Fukthalt viktprocent Max 10 % 7,20 % 

Askhalt viktprocent Max 0,7 % 0,30 % 

Asksmälttemperatur °C Ska anges 1 350 

 

8.5.4 Aska 
 
Vid förbränningen så bildas aska som innehåller det mesta av de näringsämnen som växterna 
tagit upp under sin tillväxttid (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Askan kan återföras till 
marken men det vanligaste är att den deponeras. Återförs den till marken är ett riktvärde att 
inte hälla ut mer än en liter aska för varje kvadratmeter och askan bör inte användas som 
gödsel för grönsaker, frukt eller bär. Det på grund av eventuellt innehåll av tungmetaller. 
Exempelvis så har SCA Bionorr pellets en askhalt på ungefär 0,3 procent av ursprungsvikten i 
deras pellets enligt tabellen ovan. Med ett 40 tons årligt pelletsbehov så motsvarar det 
ungefär 120 kg aska som blir kvar efter förbränningen.  

 

8.5.5 Underhåll 
 
En modern helautomatisk panna behöver sotas en till två gånger per år, och då servas och 
rengörs den. Utöver det så sköts både påfyllning och askrensning automatiskt. 
Halvautomatiska pannor kräver mer underhåll och askrensning. Ett sotlager som är 1 mm 
kan försämra förbränningens verkningsgrad med 5-8 procent därför är det viktigt att 
underhålla pannan på ett bra sätt. 
 

8.5.6 Leverans och förvaring 
 
Pellets köps antingen i bulk från en lastbil, storsäck på 700 kg eller som småsäck på 16 kg. 
Vilket val beror på hur stort förrådet är, men billigast blir det att köpa bulk. Pellets ska 
hanteras varsamt och inte utsättas för fukt för att undvika slitage eller nötning under 
hanteringen, då kan de gå sönder och damma. Vid inblåsning från tankbil bör inte slangen 
vara mer än 10 meter för att inte pelletsen ska skadas (Pelletsindustrins Riksförbund, 2005). 
Pellets förvaras bäst i ett torrt och väl ventilerat förråd som rengörs mellan varje påfyllning. 
Förråden behöver vara minst 6-7 kubikmeter för att rymma 3 ton pellets 
(Energimyndigheten, 2010 b). Det är smidigast om förrådet finns nära pannrummet. 
Pelletspanna kräver förutom lagring också utrymme för pannrum och skorsten. Pellets ska 
helst inte komma i kontakt med icke antistatisk plast i förrådet, som plastskivor eller 
plasthinkar. Det beror på att när det är mycket finfördelat organiskt material (damm) i luften 
så kan statisk elektricitet eller varma ytor antända detta och orsaka en s.k. dammexplosion 
som gör att det kan börja brinna. 
 

8.5.7 Prisbild 
 
Genomsnittspriset för en kWh för 2009 låg på 48,3 öre (Energimarknadsinspektionen, 
2009). Jämfört med fjärrvärme och el var pellets den billigaste uppvärmningsformen per 
kWh, trots att priset på bulk stigit med 48 % från 2000 till 2009. Anledningen till ökningen 
är att konkurrensen om skogens biomassa har ökat och att efterfrågan på pellets är större än 
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tidigare. Priserna på pellets brukar även till viss del tendera till att följa prisutvecklingen för 
de övriga energislagen. Priset beror också på var i landet pellets köps, billigast är den i 
Norrland medan den är dyrast i Svealand. Nedan syns prisutvecklingen under de senaste 
åren vid köp av bulk på minst 3 ton vilket är den normala leveransformen för lite större 
byggnader (se figur 8). Vid köp av pellets på säck blir priset per kWh lite högre och är 
vanligare för småhus. 
 

 
Figur 8. Prisutveckling för pellets på bulk på minst 3 ton. 2009 visar ett genomsnitt av månaderna januari till 
mars. Ett konsumentprisindex som exkluderar energivaror har använts (Energimarknadsinspektionen, 2009). 

 
En fördel med pellets är att råvaran produceras i Sverige. Den är inte lika beroende av 
energipriser och beskattningar som andra energislag utan det är främst tillgången på skog 
och efterfrågan som bestämmer priset. Skogstillväxten påverkas inte heller på samma sätt av 
svängningar i världsekonomin utan det är avverkningstakten som bestämmer det. För att 
ekonomiskt gynna förnyelsebar energi så är pellets befriat från andra skatter än 
mervärdesskatten (moms), till motsats från kol och olja (Pelletsindustrins Riksförbund, 
2007). 
 

8.5.8 Miljöpåverkan 
 
Biobränslen har fördelen att den koldioxid som frigörs vid förbränning binds igen när ny 
vegetation växer upp (Bokalders, 2004). Jämfört med fossila bränslen ger de inga 
nettotillskott till atmosfären eftersom samma mängd utsläpp av koldioxid tas upp och binds 
av den nya biomassan som växer upp. Förbränning av pellets har som nästan all annan 
förbränning en miljöpåverkan i form utsläpp som orsakar försurning och övergödning 
(Effektiv, 2001). Förbränning kan också ge lokala utsläpp av små partiklar som kan ha en 
skadlig effekt på människors hälsa genom att de kan orsaka allergier och cancer. 
Sammantaget så har pelletspannor ändå en måttlig miljöpåverkan som är mindre än från en 
vanlig vedpanna. Nya och miljömärkta pannor har en bättre förbränning och ger därför lägre 
utsläpp än gamla pannor. Vid vilka verkningsgrader förbränningen sker och hur väl 
pannorna underhålls påverkar hur stora utsläppen blir. 
 
Katjoner är positivt laddade joner som är viktiga näringsämnen för växterna (Hjort, 2002). 
Exempel är joner av kalcium, kalium, magnesium och natrium. Genom jonbyte så tar 
växternas rötter upp katjoner och lämnar vätejoner i utbyte, vätejoner försurar mark och 
vatten. När växtligheten dör bryts de ner och baskatjonerna återförs till marken. Om inte 
bara stammen, utan även grenarna och bladverken utnyttjas, så försvinner mer 
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näringsämnen från systemet och kvar blir vätejonerna som ökar markförsurningen i 
markerna. Därför är det viktigt att skogsbruket sköts på ett bra sätt för att ge en bra tillväxt. 
En del torra och magra jordar är känsligare och där bör uttaget av skog begränsas eller så 
återförs askan så länge den inte innehåller tungmetaller. 
 

8.6 Solfångare 
 
Solen utgör grunden för allt liv på jorden och är en oändlig energikälla. (Energimyndigheten, 
2003). Solenergin värmer indirekt upp byggnader men tack vare solfångare kan vi bättre ta 
tillvara på energin och använda den till att värma byggnader och vatten. Solfångartekniken 
fungerar så att när soltrålarna träffar en svart yta så omvandlas de till värme. Värmen 
absorberas av en frostsäker vätska (vanligen glykol eller gas) som sedan pumpas runt i ett 
slutet system och värmer upp vattnet i ackumulatortanken. Värmen kan då lagras och 
distribueras i byggnaden på ett betydligt effektivare sätt än genom den indirekta 
solstrålningen. Solfångare har en relativt enkel konstruktion och har få rörliga delar som kan 
gå sönder och är därför relativt underhållsfria. 
 

8.6.1 Plan solfångare 
 
Den vanligaste tekniken idag, som för några år sedan var den helt dominerande, är plana 
solfångare (Energimyndigheten, 2003). 2008 stod dessa för 55 % av marknaden. De kan ta 
tillvara på både direkt och diffus solinstrålning. Solfångaren består av en plan absorbent i en 
välisolerad låda som sedan täcks med en skiva av glas eller polykarbonat (polykarbonat är en 
plast som brukar gå under benämningen ”okrossbart glas”). Absorbenten absorberar 
solstrålningen effektivt och omvandlar den till värme samtidigt som värmestrålningen ut ska 
vara så låg som möjligt. 
 

8.6.2 Vakuumsolfångare 
 
Vakuumsolfångare har blivit vanligare de senare åren. De är konstruerande med glasrör där 
luften inuti sugits ut för att skapa vakuum och inuti finns absorbenten (Energimyndigheten, 
2003). Vakuum leder värme eller kyla väldigt dåligt och det är samma princip som en vanlig 
termos. Vakuumsolfångare är dyrare än plana solfångare men har ungefär 30 procent högre 
verkningsgrad och därför behöver de inte lika stor yta på taket. 
 

8.6.3 Solstrålning 
 
Hur mycket energi som kan utvinnas ur solenergin beror på med vilken intensitet som solen 
strålar. Intensiteten varierar med årstiderna, klimatet och det geografiska läget. Den största 
nackdelen med solenergi är att den är som lägst under vintern när vi behöver den som mest. 
Under sommarhalvåret april-september så är effekten av solinstrålningen över Sverige 
mellan 800-1 050 kWh/m2. Mätvärdet gäller på en horisontal yta vilket betyder att värdet 
när solfångaren monterats på ett lutande tak blir högre. På grund av Sveriges längre dagar 
under sommaren är instrålningen att jämföra med Medelhavsländerna, trots att 
solinstrålningen är svagare. Lägst är den över den nordligaste delen av fjällen i Lappland och 
högst i landets sydligaste kustområden. 
 

8.6.4 Förutsättningar 
 
En normal solfångare ger 300-600 kWh/m2 per år i värmeeffekt beroende på 
verkningsgraden och systemlösningen (Energimyndigheten, 2003). Hur effektiv en 
solfångare är beror på ett antal faktorer: 
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 Vilket utrymme det finns för en ackumulatortank. En solfångare fungerar bäst 
tillsammans med en ackumulatortank som gör att värmen kan lagras bättre. 

 Vilken typ av värmesystem byggnaden har. För att kunna användas till uppvärmning 
behöver det finnas ett vattenburet system i byggnaden. Solvärme passar allra bäst 
tillsammans förbränningspannor. 

 Vilken lutning taket har och åt vilket väderstreck det är lokaliserat. Bästa 
energiutbytet ger ett rakt söderläge utan någonting som skymmer solinstrålningen. 
Vid en rak västlig eller östlig orientering behövs en 35 procent större yta på 
solfångaren för att ge samma resultat som vid söderläge. (se tabell 6) 

 
Tabell 6. Verkningsgrad beroende på taklutning och väderstreck (Energimyndigheten, 2003). 
 

Taklutning 15° 30° 45° 65° 

Riktning     

Söder 0,91 0,99 1,0 0,96 

sydväst/sydost 0,87 0,92 0,93 0,89 

väst/ost 0,79 0,78 0,75 0,69 

 

8.6.5 Prisbild  
 
En solvärmeanläggning kostar att köpa in men ger sedan gratis energi eftersom den i princip 
inte har några driftskostnader (ÅF Energi & Miljöfakta, 2007). Det gör att ju mer 
energipriserna stiger desto mer lönsam blir en solvärmeinvestering. Att driva pumparna i en 
solvärmeanläggning som ger 2500 kWh per år kostar cirka 100 kr för ett år. En investering i 
solfångare är som mest lönsam för byggnader som har en hög varmvattenförbrukning under 
sommaren och det finns bidrag att söka för solfångare. En generell genomsnittskostnad för 
solfångare och övrig utrusning är 6 000 kr per m2. 
 

8.6.6 Miljöpåverkan 
 
Solfångare har inga utsläpp alls och eftersom den främsta miljöpåverkan är 
resursförbrukning vid tillverkning och transporter så är miljöpåverkan minimal 
(Energimyndigheten, 2003). De består av material som aluminium, koppar, glas, gummi och 
det mesta kan återvinnas efteråt. Miljömässigt är solfångare alltså ett mycket bra val. 
 
 

9 Hotell Höga Kusten 
 
 
Hotell Höga Kusten AB är en hotell- och konferensanläggning som ligger på 62 meters höjd 
över havet på Hornöberget i Kramfors kommun i Västernorrlands län. Skogsindustrin är en 
stor och betydelsefull del av näringslivet för både länet och Kramfors kommun (Kramfors 
kommun, 2006 b). Det geografiska läget som port in till Kramfors kommun direkt efter Höga 
Kusten-bron och att Höga kusten-leden startar vid hotellet gör att hotellet även används för 
turistinformation (Kramfors Kommun, 2006 a). 
 
Hotellet uppfördes 1994 och var från början kommunägt. Den består av tre olika stora 
konferenslokaler och 28 nyrenoverade hotellrum (Hotell Höga Kusten AB, 2010). Den 
sammanlagda ytan på byggnaden är 1 860 kvadratmeter och volymen är 5 500 kubikmeter, 
varav köksdelen är 450 kubikmeter. Det finns också en mindre separat toalettbyggnad 
utanför. Anläggningen är byggd för uppvärmning med direktverkande el och inget 
vattenburet system finns indraget. Uppvärmningssystemet består av elvärmelister och 
elradiatorer och i luftbehandlingsaggregaten finns det elektriska luftvärmare som förvärmer 
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den ingående luften. Under sommaren finns ett visst kylbehov och det finns två aggregat för 
komfortkyla som tillsammans drar 5 000 kWh/år. Aggregaten för kyl och frysar drar 8 000 
kWh/år. Uppvärmningskostnaderna ligger i dagsläget inte på en rimlig nivå och med 
stigande elpriser så väntas kostnaden bli ännu större. 
 

9.1 Miljöarbete 
 
Hotell Höga Kusten AB vill förutom att minska uppvärmningskostnaderna även skapa en 
bättre miljöprofil och minska miljöbelastningen (Löfroth, 2008). Bolaget har genomgått en 
utbildning i HN-modellen gjord av Miljökompassen som är ett miljökonsultföretag i 
Kramfors. Det är ett enklare och billigare system som enligt Miljökompassen ger samma 
nytta som miljöcertifieringen ISO 14001. 
 
Hotellets miljöpolicy. 
 
”Hotell Höga Kusten AB ska aktivt verka för att ett konsekvent miljöarbete bedrivs inom 
företaget. Detta konsekventa miljöarbete ska leda till ständig förbättring av den yttre 
miljön. Vår definition på miljö är den yttre miljö som vi har möjlighet att påverka, dvs. att 
arbetsmiljö och etik-/moralfrågor ej innefattas i vår definition av miljö. 
Lagar och krav avseende miljö ska följas. 
 
Miljöpolicyn uppfyller vi genom att: 
 • Använda sunt förnuft vid beslutsfattande. 
 • Kontinuerligt diskutera miljöfrågor/miljöförbättringar vid personalmöten. 
 • En kontinuerlig dialog förs med våra kunder” 
 

9.2 Skyddsvärden 
 
Hornöberget är en del världsarvet Höga kusten (Kramfors kommun, 2010). Området är 
världsunikt på grund av den stora landhöjningen, som allra högst är den i trakten runt 
Nordingrå där landet höjt sig 284 meter över havsnivån. Landhöjningen har påverkat både 
naturen och vegetationen i området. Höga kusten pekas i miljöbalken ut som riksintresse för 
friluftsliv och naturvård på grund av natur- och kulturvärdena som har höga skyddsvärden 
(SFS 1998:808). Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. Vattenområdet runt berget är också av riksintresse för yrkesfiske 
inom havsområdet (Fiskeriverket, 2006). På Hornöberget gäller strandskydd i 100 m. 
Ångermanälven nedströms Sollefteå är också av riksintresse för naturvård.  
 
På Hornöberget östra sida finns en 0,9 ha stort område med mycket högt naturvärde som 
består av både lövskogsklädd ravin och havsstrand (Länsstyrelsen, 2005). Det är en frodig 
och örtrik lundvegetation och här växter bland annat blåsippa och nässelklockan har sin 
nordligaste kända utpost. 

 

9.3 Energiflöden 
 

Hotellet totala energianvändning under ett års tid mellan augusti 2002 till juli 2003 var 
ungefär 750 000 kWh och den faktiska kostnaden för varje kWh blev då 64 öre inklusive 
moms (Häggkvist, 2003). Den årliga energianvändningen ligger relativt konstant och den 
kan sägas vara representativ för ett genomsnittsår.  Detta bekräftas av elräkningarna från 
2008 och 2009 som ligger på ungefär samma nivå med liknande fördelning över månaderna 
som under 2002-2003. Energianvändningen är störst under vinterhalvåret och lägst under 
sommaren (se tabell 7). Energianvändning i hotell och restauranger för värme och 
varmvatten ligger normalt mellan 113 – 156 kWh/m2 år med ett medelvärde på 138 kWh/m2 
år (Boverket, 2006). Den genomsnittliga totala energianvändningen för hotell är 268 
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kWh/m2 år. Sifforna baseras på statistik från SCB 2004. Energianvändningen varierar 
beroende på bland annat byggår och det geografiska läget. 
  
Den totala energianvändningen för Hotell Höga Kusten är 340 kWh/m2 (Häggkvist, 2004). 
Räknat med ett energibehov för uppvärmning på 600 000 kWh/år och en yta på 1860 m2 blir 
värdet 320 kWh/m2 vilket gör att byggnaden har en hög energianvändning och en stor del går 
till uppvärmning. Belysningen består mestadels av lågenergibelysning och en stor del av 
lokalytan har en mer dämpad belysning vilket gör att den totala belysningseffekten inte är 
exceptionellt stor. 
 
Tabell 7. Sammanställning av inköpt mängt el (kWh) för augusti 2002 till juli 2003 samt 2008 och 2009. 
(Häggkvist, 2003) 
 

 
 

9.3.1 Fördelning av energianvändning 
 
Största delen av den inköpta energin går till att värma upp den inkommande luften i 
luftbehandlingsaggregaten (se tabell 8). Den näst största posten är eluppvärmningen av 
lokalerna och den tredje är uppvärmning av vatten. Belysningen och restaurangköket 
använder ungefär lika mycket el vardera. Varmvattenförbrukningen är högst under 
turistsäsongen som är sommarmånaderna. 
 
Tabell 8. Fördelning av ett års energianvändning 2002-2003. I siffrorna ingår även driftsel för pumpar, fläktar 
och liknande (Häggkvist, 2003). 
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9.3.2 Energiförluster 
 
Byggnadens förluster av värmeenergi sker till största del som avluft genom ventilationen där 
hälften av energin går ut (se tabell 9). Värme som försvinner ut genom transmission i 
byggnadsskalet står för en tredjedel och de resterande värmeförlusterna sker genom 
spillvatten (duschar, kök m.m.). 
 
Tabell 9. Fördelning av energiutflöde aug 2002-jul 2003 (Häggkvist, 2003).  
 

 
 

9.3.3 Värmesystem 
 
Uppvärmningsbehovet för att kompensera förluster av värme genom byggnadsskalet har 
uppskattas till 220 000 kWh/år (Häggkvist, 2003). Med tillgodogjord värme från belysning 
blir värmebehovet 180 000 kWh/år. Total användning till uppvärmning i värmesystemen 
beräknas till 193 000 kWh/år till elradiatorer och 2 000 till markvärmeslingor och 5 000 
kWh/år till motorvärmaruttag. Sammanlagt 200 000 kWh/år. 
  

9.3.4 Ventilation- och luftbehandlingssystem 
 
Hotellet använder från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, även kallat FTX-
system (Häggkvist, 2003). Det finns ett tilluftsaggregat och tre frånluftsaggregat varav ett 
inte används. Värme i den varma frånluften återvinns med en roterande värmeväxlare som 
förvärmer den kalla tilluften och luften värms sedan upp ytterligare med el. Energibehovet 
till den elektriska uppvärmningen av luften i luftbehandlingsaggregaten beräknas totalt vara 
280 000 kWh/år. Omsättningen av luft för köksdelen räknas vara 12 gånger/timme vid 
grundflöde och 17 gånger/timme vid forcerat flöde. För resten av byggnaden blir 
omsättningen 1,2 gånger/timme vid grundflöde och 1,8 gånger/timme vid forcerat flöde. 
Minsta rekommenderade omsättning är 0,5 omsättningar/timme (Energimyndigheten, 2010 
b). 

 

9.3.5 Sanitära system 
 
Varmvattnet värms upp med el (Häggkvist, 2003). Kök och matsal använder 80 000 kWh/år 
och tappvarmvatten till hotell och toaletter använder 20 000 kWh/år, tillsammans 100 000 
kWh/år. Tillsammans med 4 000 kWh/år el för att driva pumpar blir det 104 000 kWh/år.  
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9.3.6 Energibesparande åtgärder hotellet 
 
Hotellet använder sig av en roterande värmeväxlare för att ta tillvara på utgående värme i 
den utgående luften (Häggkvist, 2003). I samband med energiutredningarna så justerades 
värmeåtervinningssystemet och drifttider på ventilation till en besparing på 70 000 kWh per 
år. De använder främst lågenergilampor och har också tilläggsisolerat vindsvåningen. 
 

9.4 Energi- och komfort 
 
Ett hotell är serviceinriktat och det ställer krav på gästernas komfort under deras vistelse 
(Svanen, 2010). Det innebär en högre energianvändning till värme, vatten och belysning och 
mat, rummen städas oftare och sängkläder och handdukar tvättas oftare och i högre 
temperaturer för hygienens skull. Eftersom kunden betalar för sig är det svårt att dra ner på 
bekvämligheterna. En minskning av energianvändningen och andra sparande åtgärder får 
med andra ord inte inverka negativt på komforten. 
 

9.5 Svanmärkning av hotell 
 
En svanmärkning är ett sätt för ett hotell att få hjälp med miljöarbetet (Svanen, 2010). 

Miljömärkta hotell ska ha ett miljöledningssystem och det betyder bland annat att 
miljöarbetet hela tiden ska utvecklas och ständigt förbättras. Det innebär i korthet att 
hotellet: 

 Minskar sin energi- och vattenanvändning 

 Minskar användningen av miljöfarliga kemikalier  

 Sorterar avfallet  

 Har ett dokumenterat miljöledningssystem 

 Miljöanpassar transporterna 
 

En ansökan kostar 18 000 kr för granskning av ansökan och för ett kontrollbesök.  Svanen tar 
ut en årsavgift som baseras på logiomsättningen, är den under 15 miljoner kr/år blir 
årsavgiften 0,15 % av logiomsättningen, är den över 15 miljoner kr är det en årsavgift på 
15 000 kr och sen 0,05 % av logiomsättningen. 
 
 

10 Hotellets förutsättningar för 
uppvärmningsalternativ 

 
 
Kostnaden för en konvertering till vattenburet värmesystem i hotellet har av Vektrakon AB år 
2003 beräknats till 1 100 000 kr (Häggkvist, 2003). I tabell 10 finns kostnaden specificerad 
för respektive delmoment. 
 
Tabell 10. Uppskattning av kostnad för vattenburet värmesystem och panncentral. (Häggkvist, 2003) 
 

System   Investeringskostnad  
Radiatorsystem med rör, pumpar och ventiler 700 000 kr  
Värmebatterier i tilluftsaggregaten med tillhörande 
rörledningar och ventiler 

200 000 kr  

Rörledningar från undercentral (fläktrum) till dockad 
panna vid yttervägg 

50 000 kr  

Projektering 150 000 kr  

Totalt 1 100 000kr  
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10.1 Direktverkande el 
 
Fortsätter hotellet att använda direktverkande el till uppvärmning behövs det inte installeras 
något vattenburet värmesystem och därför blir det ingen kostnad utöver det fortsatta inköpet 
av el. Elpriserna har dock ökat de senaste åren och väntas fortsätta öka och därför är det dyrt 
att värma upp byggnader med el. Från och med 1 januari 2015 ligger energiskatten i Sverige 
på 19,4 öre i vissa utvalda kommuner och 29,2 öre i övriga kommuner. Elanvändare i 
Kramfors kommun betalar 29,2 öre i energiskatt för el. Med hotellets årsförbrukning på 
750 000 kWh blir det 219 000 kr i skatt, mot 145 500 kr i exempelvis Örnsköldsvik eller 
Sollefteå kommun som har den lägre skattesatsen. Det ger 73 500 kr extra i skatt varje år. 

 

10.2 Vindkraft 
 
Fördelen med el från ett vindkraftverk är att det inte behövs ett vattenburet värmesystem. 
Hotellet har ett högt elbehov för belysning och hushållsapparater som oavsett val av 
uppvärmningssystem kommer finnas kvar, och det gynnar en användning av vindkraftsel.  
 
På Hornöberget står i dagsläget det enda vindkraftverket i Kramfors kommun. Det är ett 
Vestas Bonus på 600 kW som uppfördes år 1997 och som producerar ungefär 1 000 MWh/år, 
(alltså 1 000 000 kWh/år) (Kramfors kommun, 2010). Det är tillräckligt för att försörja 
anläggningens energibehov på 750 000 kWh/år. 
 
Miljöbonusen för vindkraftverk i Sverige är borttagen från och med år 2010. Systemet med 
elcertifikat började gälla år 2003 och slutar 2030. Ett elcertifikat räcker max 15 år så länge 
det inte byggts om i den omfattning som krävs för att anses vara en ny anläggning få förnyat 
certifikat. Det innebär att ett eventuellt elcertifikat är från 2003 och räcker då till år 2018. 
Räknat med en medellivslängd på 25 år för ett vindkraftverk är det 12 år kvar och 
tillsammans med de minskade ekonomiska fördelarna beror lönsamheten av ett uppköp till 
stor del på uppköpspriset. Det ska också funderas över vilka krav det kan ställa på ägaren 
angående underhåll och reparationer.  
 
Att förlita sig på ett vindkraftverk som uppvärmning kan vara riskabelt om delar går sönder 
och kräver reparation och underhåll. Dessutom kan det vissa dagar blåsa för lite eller för 
mycket att det ska vara igång och då krävs det att det köps tillskott av el som minskar 
lönsamheten. Även när det är för kallt så stannar vindkraftverk av säkerhetsskäl, det är när 
det är som kallast som uppvärmningsbehovet är som störst. Kontrollera med ägarna vilka 
drifttiderna är innan ett eventuellt köp. 
 
El är skattefritt så länge den bara produceras för eget bruk, överskottet kan matas ut på nätet 
men då går det inte att ta betalt för den och det får inte finnas något överlåtelseavtal 
(Karlberg, 2008). Det betyder att Hotellet vid ett uppköp får skattefri el till verksamheten 
men att det inte går att sälja överskottselen. Med en årsförbrukning på 750 000 kWh/år 
innebär det att 250 000 kWh/år räknat på att verket ger 1 MWh/år. Den möjlighet till 
skattereduktion för överskottsel som levereras ut på elnätet av mikroproducenter (Se kapitel 
8.1.3) borde inte vara aktuell eftersom den endast gäller upp till 30 000 kWh per år. 
 

Det kan vara intressant att som delägare investera i något nytt vindkraftsprojekt istället för 
att vara ägare till det befintliga. Kramfors kommun beslutade år 2008 att anläggningar för 
vindkraft ska behandlas med största restriktivitet i världsarvsområdet Höga Kusten som har 
allt för höga kultur- och naturvärden jämfört med intresset för vindkraft och det innebär att 
det inte väntas några fler vindkraftsanläggningar i kustområdet, däremot så är de inre 
delarna av kommunen intressanta (Kramfors kommun, 2010). 
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10.3 Pellets 
 
Med det uppskattade värmebehovet på 600 000 kWh/år kommer det krävas en värmeeffekt 
för en pelletspanna på 170 kW (Häggkvist, 2004). Eftersom anläggningen är byggd för 
direktverkande el så saknas det utrymme till förbränningspanna, skorsten och pelletslager så 
det kommer krävas en extern byggnad för att få plats med dessa. Priset uppskattas till 
900 000 kr för en komplett prefabricerad panncentral. 
 
Det finns stora möjligheter till lokalproducerad pellets eftersom länet är en starkt präglat av 
skogsnäringen. Det finns en anläggning Härnösand och det håller nere transportkostnaderna 
vilket stämmer med Kramfors kommuns miljömål. En ökad handel gynnar också regionen. 
Pellets måste transporteras till anläggningen och aska kommer behöva transporteras bort. 
Pelletspanna behöver jämfört med värmepumpar och elvärme en större arbetsinsats i form 
av tillsyn, rengöring, asktömning och sotning. 
 
Pelletspannor har effektivast förbränning under en viss belastning. Eftersom värmebehovet 
varierar under året så kommer pannan sällan att ligga på bästa möjliga verkningsgrad. Med 
en ackumulatortank så kan pannan arbeta med en högre effekt under en längre tid eftersom 
värmen då kan lagras i vattnet (Energimyndigheten, 2010 b). 

 

10.4 Bergvärme 
 
Bergvärme är det alternativ som kräver den största investeringen eftersom det är dyrt att 
borra och installera. Värmepumpar innebär en minskning av elanvändningen men en del av 
elberoendet finns fortfarande kvar. En stor fördel med bergvärme är att det är relativt 
underhållsfritt och till skillnad från exempelvis jordvärme eller pellets tar det liten plats i 
anspråk. 
 
Kramfors kommun har anmälningsplikt på värmepumpsanläggningar så en anmälan måste 
lämnas in innan anläggningen installeras (Kramfors Kommun, 2011). Är mängden köldmedel 
större än 10 kg så ska det göras en årlig kontroll av en ackrediterad firma och 
kontrollrapporten ska sen lämnas till miljö- och byggkontoret. 
 

10.5 Vattenvärmepump 
 
Att installera en vattenvärmepump är relativt enkelt så länge botten är jämn och lämplig för 
värmepump. En älv har en jämnare bottentemperatur sett till hela året och det finns ingen 
risk för nedkylning av vattnet som i en mindre sjö. 
 
Ångermanälven är landets tredje största älv räknas som riksintresse för naturvården och en 
värmepumpsanläggning får inte påverka syftet med riksintresset (Kramfors kommun, 2010). 
Området är även av riksintresse för yrkesfisket (Fiskeriverket, 2006). Sannolikt skulle en 
vattenvärmepumpsanläggning nedanför hotellet inte medföra någon större påverkan på 
riksintresset för riksintresset för yrkesfisket (Olofsson, 2010). Gällande eventuell påverkan 
på miljö ska detta utredas i samband med anmälan till Kramfors kommun (Norén, 2010). I 
många kommuner kan det vara mer komplicerat att installera värmepump i vatten jämfört 
med berg (Energimyndigheten, 2006 b). 

 

10.6 Solvärmefångare 
 
Solvärme kan installeras även vid med fortsatt användning av elvärme men kan då bara 
användas till att värma vatten. Ju mer energipriserna stiger desto lönsammare blir en 
solfångare eftersom solenergin är gratis. Under sommaren behövs normalt värme främst till 
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att värma vatten, eftersom minskat värmebehov under sommaren ger en lägre förbränning 
blir verkningsgraden också låg. Därför är det speciellt intressant att kombinera solfångare 
med pellets eftersom solfångare stå för i princip hela uppvärmningsbehovet under 
sommarmånaderna (Bokalders, 2004). 
 
Tabell 11. Beräknad investeringskostnad för 60 m2 solfångare. Beräkningen ger en medelkostnad på 5000 kr/m2 
solfångare (Häggkvist, 2004). 

 

System  Investeringskostnad 
60 m2 solfångare på yttertak 130 000 kr 
Rörledningar, pumpar, styrning 50 000 kr 
Ackumulator 4,5 m2 70 000 kr 
Byggkostnader 30 000 kr 
Projektering 20 000 kr 
Totalt 300 000 kr 

 
En solfångare ger i medelvärde 300-600 kWh per år (Energimyndigheten, 2003). Räknat 
med 500 kWh per kvadratmeter så ger 60 kvadratmeter solfångare en energibesparing på 
30 000 kWh/år. Solfångarstödet på 2,50 kr per kvadratmeter blir 75 000 kr så länge 
solfångaren uppfyller kraven (Boverket, 2009 a).  
 
Solfångare har en ungefärlig kostnad på 6 000 kr per kvadratmeter solfångare med tillbehör. 
Räknat på 60 m2 solfångare blir priset 360 000 kr. Hotellet har högst åtgång på varmvatten 
under sommarhalvåret i samband med turistsäsongen (Häggkvist, 2004). Under maj till 
oktober 2003 beräknades det gå åt 83 000 kWh till uppvärmning av vatten till hotellet. 
Räknat med 2008 års genomsnittliga elpris på ca 130 öre per kWh (för en genomsnittlig 
hushållskund med eluppvärmd villa) så blir kostnaden ungefär 108 000 kr för 
uppvärmningssäsongen. Det ska dock tilläggas att detta pris är ett årsmedelvärde medan 
elpriserna generellt brukar vara lägre under sommarhalvåret, dessutom brukar större 
anläggningar kunna få bättre avtal än hushållskunder. Ändå så finns det stora möjligheter att 
genom solfångare minska uppvärmningskostnaderna under sommarhalvåret. Det höga och 
öppna läget på Hornöberget borde gynna solfångare eftersom varken terrängen eller annan 
bebyggelse skymmer solinstrålningen.  
 
Om solfångarna sätts upp kommer de vara synliga för de som färdas över Höga Kusten-bron. 
Detta är helt i linje med Kramfors klimatstrategi och miljömål som bland annat går ut på att 
skapa folkbildning, engagemang och synbara resultat (Kramfors kommun, 2006 b). 
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11 Diskussion 
 
 

11.1 Energihushållning Sverige 
 
Världens behov av energi ökar ständigt och nästan all produktion eller användning av energi 
har en miljöpåverkan i form av emissioner eller förbrukande av ändliga resurser. Sverige har 
ett kallt klimat vilket innebär att en stor del av vår energianvändning gå till uppvärmning av 
våra byggnader. Byggnaderna som i många fall ur energisynpunkt är ineffektiva och 
använder mindre lämpliga energikällor som olja eller direktverkande el.  
 
Sveriges elproduktion kommer till 90 procent från vatten- och kärnkraft medan resten främst 
kommer från förbränning av biobränslen samt mindre andel av vindkraft. Vattenkraft är 
förnyelsebar energikälla och medför ingen ökning av växthusgaser men har istället en stor 
lokal påverkan på vattendragen och dess djur- och växtliv. Kärnkraften bidrar inte heller 
några direkta utsläpp av växthusgaser men leder istället till uppkomst av svårhanterligt 
radioaktivt avfall och innebär alltid en liten risk för en kärnkraftsolycka som kan få mycket 
allvarliga konsekvenser. Vindkraftverk står för bara en liten del av Sveriges elproduktion men 
den är en helt förnyelsebar energikälla som inte orsakar några utsläpp och vindkraften är på 
stark frammarsch. 
 
När Sveriges elproduktion inte räcker till behöver vi importera el från andra länder, el som 
ofta produceras från kol och andra fossila bränslen som har en mycket stor miljöpåverkan. Ur 
miljösynpunkt är det bättre att använda el från vindkraft än den vanliga Sverige-mixen eller 
Norden-mixen, men ser man den internationella elmarknaden som en helhet så räcker inte 
den miljövänligt producerade elen till. Minskar vi elanvändningen i Sverige så blir behovet av 
importerad el mindre samtidigt som vi istället kan exportera el som då kan ersätta 
exempelvis kolkraften.  
 
Det är ett uttalat politiskt mål i Sverige att energianvändningen ska minskas vilket även gäller 
byggnader i bostäder. Genom styrmedel som skatter och bidrag så gynnas miljövänligare 
energikällor samtidigt som de med stor miljöpåverkan får betala ett högre pris. Styrmedlen 
ska styra mot miljövänligare alternativ och därför kommer uppvärmning med olja och el 
troligtvis aldrig mer at bli lika billigt som det tidigare har varit. Sverige har till skillnad från 
många andra länder stora skogstillgångar och är inte lika tätbefolkat, vilket ger oss ett bra 
handlingsutrymme till att använda förnyelsebara energikällor. Bland annat har vi god 
tillgång på biobränslen från skogen, biobränslen omfattas inte av energiskatter på samma 
sätt som el- och olja och påverkas mindre av svängningar i världsekonomin och 
internationella energipriser. Pellets har tillsammans med fjärrvärme generellt varit den 
billigaste energiformen de senaste åren sett till kr/kWh och har bortsett från solvärme den 
lägsta påverkan på växthuseffekten. Däremot så bidrar de i likhet med annan förbränning i 
viss mån till försurning och övergödning, även modernare och miljömärkta pannor har lägre 
utsläpp än gamla. Transporterna vid tillverkning och leverans av pellets bidrar till ökad 
växthuseffekt, försurning och övergödning men pellets har en fördel att de ofta produceras 
regionalt och transporterna kan därför hållas nere. 
 

11.2 Energihushållning för hotell 
 
En hotellverksamhet har i stort sett samma funktioner som ett vanligt hushåll så posterna för 
energianvändningen är ungefär det samma med uppvärmning, matlagning, hygien m.m. 
Skillnaden är att energianvändningen för hotell är högre, en stor de av upplevelsen med att 
bo på hotell är just bekvämligheten och gästerna förväntar sig komfort och god hygien.  
Därför kan gästerna förväntas vilja ha en hög inomhustemperatur, ta långa varma duschar 
och få städat och tvättat ofta. Det är svårt att säga åt gäster på ett hotell att ta kortare duschar 
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på samma sätt som en familj i villa. Att ändra hotellgästernas användarmönster kräver en 
medveten satsning på information till kunderna om hotellets miljötänkande. Ett sätt att öka 
medvetandet är genom broschyrer och information på hotellet eller att erbjuda klimatsmarta 
alternativ med lokala produkter i restaurangen. Att se över städnings- disknings- och 
tvättrutiner kan minska på energianvändningen t.ex. genom att se till att aldrig köra halvfulla 
maskiner eller att inte alltid använda tvätt- eller diskprogram med högst temperatur. Det 
viktiga är dock att tänka på att gästernas komfort aldrig får påverkas negativt. 
 
Hotell ska i likhet med många andra typer av byggnader enligt lag ha en giltig 
energideklaration. Det är kommunen som har ansvar för tillsynen och kan ställa krav över 
detta. En energideklaration ger en bättre uppfattning om energianvändningen och vilka 
energibesparingar som kan göras, framför allt om den kombineras med en mer djuplodande 
energikartläggning. En snabb sökning på internet visar att priserna för en energideklaration 
ligger på några tusen kr för en villa medan större anläggningar som hotell ofta kräver 
offerter.  
 
Att använda avancerade styrningssystem är en investering som ser till att värme, komfortkyla 
och ventilation bättre kan anpassas efter behovet. Detta kan i många fall vara lönsamt för 
hotell som har hög energiförbrukning och speciellt om en stor del av värmen försvinner ut 
genom ventilationssystemet. 
 
En Svanmärkning kan hjälpa ett hotell att minska sin miljöpåverkan genom att krav ställs på 
bland annat minska på vatten- och energiförbrukningen och även genom krav på 
sopsortering och användning av miljövänliga produkter. Märkningen kostar pengar men kan 
samtidigt vara en lönsam affär om det innebär minskade energikostnader samtidigt som det 
finns också ett marknadsförningsvärde i att kunna miljöprofilera sig. Det i sin tur kanske 
hjälper kunderna att fundera över sin energianvändning under hotellvistelsen och även i sin 
egen bostad. Vanligtvis är sommaren högsäsongen för hotell i Sverige tack vare turismen och 
det innebär också att behovet av varmvatten är som störst då. Eftersom största delen av 
solenergin i Sverige kommer under sommarhalvåret borde solfångare vara ett ekonomiskt 
intressant alternativ för de flesta av Sveriges hotell. Enkla solfångare kan också användas till 
att värma upp utomhuspooler. Hotell är berättigade till att söka ekonomiskt stöd för 
solfångare. 

 

11.3 Systemlösningar Hotell Höga Kusten 
 
Hotell Höga Kusten använder redan i dagsläget sig av roterande värmeväxlare som tar 
tillvara på värmeenergin i den utgående luften från ventilationssystemet, vilket är ett bra sätt 
att spara energi. Luften i köksdelen byts ut 12-17 gånger/timme och i ett restaurangkök 
behövs antagligen en hög omsättning. Resten av byggnaden har 1,2–1,8 omsättningar/timme 
att jämföra med det rekommenderade minivärdet på 0,5. I samband med energiutredningen 
gjordes anpassningar av driftstider i luftbehandlingssystemet och justeringar i 
återvinningssystemen till en uppskattad besparing på 70 000 kWh/år som inte speglas i 
siffrorna. Eftersom den största delen av byggnadens värmeförluster sker genom ventilation 
kan det vara värt ytterligare att undersöka om behovet är så stort eller om ventilationen kan 
minskas, exempelvis genom behovsstyrd ventilation. De använder främst lågenergilampor 
och det håller nere elanvändningen till belysning. En stor del av värmen i en byggnad 
försvinner ut genom fönsterkonstruktionen, men ett byte är inte lönsamt så länge fönstren 
inte är i behov att bytas ut vilket de inte är. Golvet på kallvinden har tilläggsisolerats och det 
är främst där som en isolering är lönsam eftersom det är dyrare att isolera väggar och 
husgrund. Däremot så kan värmesparande gardiner dras för de stora fönstren i 
restaurangdelen under nätterna under den kalla delen av året och på det sättet minska 
värmeförlusterna, ett tips är att kolla upp gardiner särskilt utformade för att isolera bra. Det 
behövs då någon form av automatik eller rutin för manuell upp- och nerdragning.  
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Den direktverkande eluppvärmningen idag är inte ekonomisk, dessutom har Kramfors den 
högre energiskattesatsen jämfört med några av sina grannkommuner. För att kunna ta del av 
de andra uppvärmningsalternativen krävs ett byte från direktverkande el till ett vatten- eller 
luftbaserat system. Det statliga konverteringsstödet gäller tyvärr endast för privatpersoner 
och kan inte sökas av verksamheter. Luftburen värme är enklare att installera än vattenburen 
i byggnader med direktverkande el och passar bra som systemlösning ihop med en 
värmepump. Däremot så är det svårare att få en bra värmespridning och luft har en sämre 
effektivitet än vatten. Dessutom så kräver luftburna värmesystem en relativt öppen 
planlösning för att vara lönsam, vilket inte hotellet med många små rum kan sägas ha. 
Vattenburen värme är därför att föredra då den är mer flexibel och gör det lättare att byta 
energikälla även om det är en stor kostnad att installera. Ju större radiatorerna är desto lägre 
temperatur behöver värmesystemet hålla och det ger en bättre verkningsgrad för 
värmepumpar och pelletspannor. Golvvärme ger en hög komfort och dessutom behöver inte 
stora radiatorer användas under fönstren. Det kan vara ett intressant alternativ så länge 
byggnaden har rätt förutsättningar, men då ska det dimensioneras rätt och kräver även där 
omfattande ombyggnationer. Golvvärme kan vara mer fördelaktigt vid ett nybygge då hela 
byggnaden kan anpassas på ett bättre sätt. 
 
Värmepumpar är ett alternativ som tar relativt liten plats i byggnaden och kräver heller inte 
mycket underhåll. Lönsamheten ökar vanligtvis ju större energibehovet är och det passar bra 
för ett hotell. Att ta värme från Ångermanälven har fördelen att strömmande vatten håller en 
jämnare temperatur och vattnet inte kyls ner på samma sätt som kan hända i en liten sjö. 
Sjövärme är enklare och billigare att installera men i många fall är det mer komplicerat att få 
installera en värmepump i ytvatten. Efter kontakter med Kramfors kommun, Fiskeriverket 
och med Länsstyrelsen Västernorrland verkar det inte på förhand innebära några större 
problem men måste ändå utredas innan en installering. Bergvärme tar mindre plats men är 
dyrare att installera, eftersom tidigare provborrningar visat på att berggrunden inte är 
optimal för bergvärme så är det inte ett av huvudalternativen. Lönsamheten beror till stor del 
på hur energipriserna utvecklas men eftersom det innebär en mindre elanvändning än vid 
direktverkande elvärme är det ändå ett bättre alternativ. 
 
Att investera i det befintliga vindkraftverket innebär att det direktverkande elbehovet finns 
kvar vilket inte är enhetligt med miljömålen. De ekonomiska fördelarna minskar eftersom 
miljöbonusen slutade gälla 2009 för landbaserad vindkraft. Fördelen är att kostnaden för 
ombyggnad till vattenburet värmesystem undviks samt att Hotell Höga Kusten har hög 
elförbrukning för belysning och apparater. Ett elcertifikat räcker normalt 15 år och det ska tas 
i beaktande att det Vestas bonus som finns på platsen uppfördes 1997. Frågan är också vilka 
krav på underhåll ett vindkraftverk ställer på ägaren. Ett intressant alternativ kan också vara 
att som delägare investera i något nytt vindkraftverksprojekt. 
 
Det mest fördelaktiga alternativet är att kombinera ett system med pelletsbrännare med 
solfångare på taket och värmelagring i en ackumulatortank. Under sommarhalvåret kan 
solfångare stå för i princip hela uppvärmningsbehovet eftersom det då främst bara krävs 
varmvatten. Hotell Höga Kusten har som störst varmvattenförbrukning under sommaren 
med turistsäsongen. Det finns en anläggning för pelletstillverkning i Härnösand och det ger 
korta transporter samtidigt som regionen gynnas av ökad handel. Eftersom 
hotellanläggningen är byggd för elvärme finns inget pannrum eller skorsten vilket troligtvis 
innebär att en extern byggnad för detta får byggas för detta samt till pelletslagringen. 
 
En värmepump som tar värme från Ångermanälven är också ett intressant alternativ. Då 
behövs det ingen tillbyggnad för panna, skorsten och pelletsförråd och dessutom kräver en 
värmepump mindre underhåll och är ett bekvämare val. Ju högre energibehovet är desto mer 
lönar sig en värmepump. Installationen är enklare och billigare än bergvärme men då måste 
hänsyn tas till att inte älvens naturvärden påverkas. I tabellen nedan (tabell 12) har jag 
genom schematiskt ställt upp och jämfört de aktuella uppvärmningsalternativen med 
varandra och utgått från Hotell Höga Kustens förutsättningar. Jag har valt ut de parametrar 
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som jag anser vara extra viktiga vid bedömningen av uppvärmningssystem och har betygsatt 
den med 1 till 3 +, där 1 är mindre lämpligt och 3 är mer lämpligt.  
 
Tabell 12. Samlad bedömning av faktorer för olika uppvärmningssystem till Hotell Höga Kusten. 

 Pellets Bergvärme Sjövärme Elvärme Solfångare 

Förutsättningar Mindre bra Bra Bra Mycket bra Bra 

Andel av värmebehovet Primär Primär Primär Primär  Sekundär 

Tillsyn och underhåll Mycket Litet Litet Inget Inget 

Flexibilitet Bra Bra Bra Dåligt Mycket bra 

Driftsäkerhet Bra Mycket bra Mycket bra Bra Mycket bra 

Miljöpåverkan Mycket bra Bra Bra Dåligt Mycket bra 

Hur stor är investeringen Mycket stor Stor Stor Ingen alls Stor 
Energi- och 
underhållskostnaderna Mycket bra Bra Bra Dåligt Mycket bra 

 
 

12 Slutsats 
 
 
Dagens samhälle har gjort sig starkt beroende av energi i olika former men samtidigt leder 
den stora energianvändningen till många av de miljöproblemen vi idag ställs inför. Därför är 
det viktigt att vi minskar behovet av energi och att vi ställer om till mer förnyelsebar energi 
som ger mindre miljöpåverkan. Även om Sverige internationellt sett har en relativt hög andel 
förnyelsebar energi finns det fortfarande ett stort behov av fossila bränslen kvar i världen. 
Sverige har olika typer av politiska styrmedlen för att leda utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle, men vägen dit är fortfarande lång. Hela världen måste vara delaktig i den här 
utvecklingen och länder som har resurser och har kommit långt i frågan måste fortsätta vara 
med och driva utvecklingen framåt. Energipriserna har under de senaste åren stigit både i 
Sverige och internationellt så en effektivisering innebär även stora ekonomiska vinster. 
Prisbilden beror på flera olika samverkande faktorer och det är svårt att förutse utvecklingen, 
mer än att det fortsättningsvis troligtvis kommer att fortsätta att öka.  
 
Vid valet av uppvärmningssystem är det många saker som ska tas i beaktning.  
För att få en helhetsbild över dess miljöpåverkan måste man ta med alla delar från 
tillverkning och transporter till användning och till sist avfallhanteringen. Detsamma gäller 
även för att beräkna den totala ekonomin då allt från installation till drift- och 
underhållskostnader måste beaktas. 
 
Det vanligaste och flexiblaste sättet att distribuera ut värmen in en byggnad är genom ett 
vattenburet system. Fortfarande är dock en stor andel byggnader i Sverige byggda för 
direktverkande el och saknar detta vilket innebär ytterligare en investeringskostnad vid ett 
byte av uppvärmningssystem. Elvärme är en mycket enkel och bekväm uppvärmningsform. 
Samtidigt är el en mycket högkvalitativ energiform och att använda den till uppvärmning av 
byggnader är ett slöseri som vi inte fortsätta att göra i den omfattning som vi gör idag, oavsett 
om elen kommer från kol, kärnkraft eller förnyelsebara källor. 
 
Sveriges stora skogstillgångar ger oss tillgång till biobränslen för uppvärmning som 
exempelvis pellets. Det är en inhemsk energikälla som är mindre för internationella 
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prisförändringar och är i dagsläget det billigaste bränslet per kWh. Samtidigt ställer pellets 
större krav på underhåll och skötsel och är platskrävande. Värmepumpar har blivit allt 
vanligare i Sverige som både är ekonomiskt och miljömässigt bättre än t.ex. uppvärmning 
med el. De tar liten plats och behöver inte särskilt mycket underhåll och tillsyn. Även om en 
värmepump drar flera gånger mindre elenergi än vad direktverkande el ger för samma 
värmemängd så innebär värmepumpar att det förfarande finns kvar ett visst elbehov till 
uppvärmning. Förutsättningarna varierar lite beroende på om värme tas från jord-, berg-, 
vatten eller luft. Bergborrning är dyrast men är enkelt och tar minst plats. Möjligheterna till 
sjö- eller jordvärme beror på förutsättningarna på platsen. Genom att lägga 
kollektorslingorna i vatten istället för i berg så undviks borrkostnaderna, men samtidigt är 
installationen mer komplicerad. Luftvärmepumpar ger sämre effekt ju kallare det är ute, så 
när det är som kallast ute och elen är som dyrast så är de som minst effektiva. De kan vara ett 
alternativ till mindre byggnader med öppen planlösning som saknar vattenburet 
distributionssystem, men för större anläggningar blir det svårare att räkna hem en sådan 
investering. 
 
Solenergi är gratis och genom solgångare kan den användas mer effektivt.  
Miljöpåverkan från solfångare kommer från materialframställning samt tillverkning och 
transporter, medan de under själva driftstiden knappt har någon miljöpåverkan eller utsläpp 
alls. Solfångare har en initial installationskostnad men har sedan i princip ingen 
driftskostnad alls. De är oberoende av energipriserna utan snarare är det så att ju mer övriga 
energipriser stiger desto mer lönsam blir investeringen. Därför bör solvärme vara ett alltid 
vara ett alternativ som tas in i beaktning i ett nytt uppvärmningssystem. Tyvärr är 
solinstrålningen som lägst under vintern när vi behöver den som bäst så i en normal byggnad 
måste det alltid finnas något ytterligare uppvärmningsform. Som ett komplement däremot 
kan solfångare minska uppvärmningskostnaderna under framför allt sommarhalvåret. 
Solfångare fungerar extra bra tillsammans med förbränningspannor och den varmare delen 
av året kan solfångare ofta stå för hela uppvärmningsbehovet utan att det primära systemet 
behöver vara igång. 
 
Att Svanen-märka hotellet kan vara ett intressant alternativ som kan hjälpa till att minska 
energianvändningen och miljöpåverkan. Nyttan av detta måste då vägas av mot kostnaden 
för att ha märkningen. Det är ändå framför allt ur marknadsföringssyfte som en sådan 
märkning kan vara intressant. 
 
Att köpa det befintliga vindkraftverket på Hornöberget passar bra ihop med Hotell Höga 
Kustens höga elanvändning till hushållsel samtidigt som en kostsam konvertering till 
vattenburet värmesystem undviks. Däremot betyder det fortfarande att det används 
direktverkande el till uppvärmning vilket inte går ihop med Sveriges och Kramfors miljömål 
att minska direktverkande el till uppvärmning. När vindkraftverket av olika skäl inte är igång 
måste det dessutom köpas dyr tillskottsvärme i form av el. Vid ett köp ska det tänkas på att 
miljöbonusen är borttagen och att ett elcertifikat räcker max 15 år vilket gör att det räcker 
som längts till 2018 för verket på Hornöberget. Det ställer även stora krav på kunskap för 
underhåll och skötsel. Sammantaget gör detta att ett köp av vindkraftverket för att värma upp 
hotellet är att anses som ett mindre bra alternativ i sammanhanget. 
 
Slutsatsen i det här examensarbetet är att en kombination med pellets och solfångare 
troligtvis ger det den mest miljöriktiga och långsiktigt ekonomiska lösningen samtidigt som 
de stämmer väl överens med de nationella och kommunala miljömålen. Under sommaren 
när värmebehovet är som minst och pannan har en låg verkningsgrad kan den vara avstängd 
och låta solvärmen stå för hela uppvärmningsbehovet. Hotellet har som högst 
varmvattenanvändning under sommarmånaderna när solinstrålningen är som starkast, vilket 
passar bra eftersom det är då solfångare levererar som mest. Solvärme gynnas också av 
hotellets öppna läge på ett berg och ökar intresset och kunskaperna om miljövänlig 
uppvärmning. Att investera i solfångare och pelletspanna samtidigt som installation av 
vattenburet värmeburet distributionssystem innebär dock en investering på flera miljoner 
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och det är därför är det viktigt att ta in anbud från olika entreprenörer för att kunna jämföra 
priser och se till att få en systemanpassad lösning. 
 
Vad än valet blir så är det viktigast att tänkta på att den billigaste och miljövänligaste 
kilowattimmen är den som inte används. Därför finns det mycket att tjäna på att 
energieffektivisera verksamheten så mycket som möjligt innan. 
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