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Sammanfattning 

Fjärrvärme täcker i dagsläget cirka 56 procent av energibehovet för uppvärmning och varmvatten i 

svenska bostadssektorn. Denna siffra förväntas minska i och med ökade energieffektiviseringsåtgärder 

och installationer av alternativa värmekällor. Det har blivit allt vanligare att både fastighetssektorn och 

olika miljöklassningssystem fokuserar på att minska mängden inköpt energi och ett sätt att göra detta på 

är att installera frånluftsvärmepumpar som ett komplement till fastighetens primära uppvärmningssystem. 

Det kommunalägda bostadsbolaget AB Stångåstaden planerar att utföra detta i flerbostadshus där FTX-

system av flera anledningar inte är möjligt att installera. Installationen är aktuell i fastigheter som i 

dagsläget har frånluftsventilation och självdrag samt är högre än tre våningar. 

Installationen kommer att påverka den lokala fjärrvärmeleverantören Tekniska verken AB och då även de 

är kommunalägda finns det ett intresse i att utreda de effekter som frånluftsvärmepumparna kommer att 

ha på de båda företagen samt på kommunen i stort. Därför ämnar denna rapport till att påvisa effekterna 

av installationen av frånluftsvärmepumpar som komplement till fjärrvärme ur ett ekonomiskt, miljö- och 

resursmässigt perspektiv. I den här rapporten syftar resurs till den primärenergianvändning som sker till 

följd av förändrad fjärrvärme- och elanvändning vid installation av frånluftsvärmepumpar. 

Detta har gjorts genom att undersöka två befintliga fastigheter där frånluftsvärmepumpar nyligen 

installerats och modellera dem i programmet BV2. Där undersöks hur värmeanvändningen förändras då 

frånluftsvärmepumpen tillåts att drivas utifrån följande sex driftfall; 

1. Frånluftsvärmepumpen går året runt 

2. Frånluftsvärmepumpen går mellan december och februari 

3. Frånluftsvärmepumpen går mellan oktober och april 

4. Frånluftsvärmepumpen startar då utetemperaturen understiger -4˚C 

5. Frånluftsvärmepumpen startar då utetemperaturen understiger +1˚C 

6. Frånluftsvärmepumpen startar då utetemperaturen understiger +5˚C 

Dessa är framtagna med avseende på Tekniska verkens säsongsbaserade fjärrvärmepris samt på 

ungefärliga utetemperaturer då marginalproduktionen för fjärrvärmen skiftar bränsle. Dessa kommer även 

att jämföras med ett referensfall då enbart fjärrvärme täcker fastigheternas värmebehov.  

Förändringen i fastigheternas fjärrvärmebehov simulerades sedan i Tekniska verkens 

energiplaneringssystem för att se hur värme- och elproduktionen påverkades. Genom detta erhölls 

underlag för att kunna ta fram de ekonomiska, miljö- och primärenergimässiga effekterna som 

uppkommer i och med frånluftsvärmepumpens drift. 

Utifrån detta kan det konstateras att frånluftsvärmepumpar inte är en lönsam energieffektiviseringsåtgärd 

för Tekniska verken, Stångåstaden eller Linköpings kommun. Prisbilden och bränslesammansättningen 

för fjärrvärme i Linköping ger inte frånluftsvärmepumparna potential till att vara lönsam utifrån något av 

de tre kriterierna ekonomi, miljö och resurs. De mest fördelaktiga driftfallen fås för alla parter då 

frånluftsvärmepumpen får starta mellan en och minus fyra grader. Detta ger som bäst kommunen en 

ekonomisk förlust på cirka 1,6 Mkr för Fastighet A och 2,8 Mkr för Fastighet B över en tidsperiod på 

tjugo år, vilket bedöms vara värmepumpens ekonomiska livslängd. Förlusten beror till störst del på de 

höga investeringskostnaderna som frånluftsvärmepumparna medför, men också på den prisbild som är 

satt för fjärrvärme i Linköping. 

Genom att temperaturstyra frånluftsvärmepumpen ges också störst potential till att minska 

utsläppsintensiv marginalproduktion av fjärrvärme och genom det också ge minskade globala 

växthusgasutsläpp i jämförelse med att enbart använda fjärrvärme. Merparten av driftfallen ger dock 

ökade utsläpp i jämförelse med referensen. Anledningen är till stor del den höga andel avfallsbränsle som 

finns i Tekniska verkens produktionsmix. Minskad fjärrvärmeproduktion minskar även Tekniska verkens 

elproduktion vilken antas täckas upp av en mer utsläppsintensiv europeisk marginalproduktion.  
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Det finns inget av de valda driftfallen som minskar användningen av den primärenergi som krävs vid 

värmeproduktionen och anledningen är återigen att den ökade elanvändningen värderas med en högre 

faktor än vad avfallsbaserad fjärrvärme gör. 

Frånluftsvärmepumparna är på båda fastigheterna installerade på fastighetens radiatorretur och trots den 

bevisat förhöjda returtemperaturen som sker på fjärrvärmenätet så bedöms detta inkopplingsalternativ 

som det mest effektiva sätt att utföra installationen på för att erhålla bäst värmefaktor, driftkostnad och 

grundinvestering. 

Trots att inget av de analyserade driftfallen gav en entydig förbättring ur kriterierna ekonomi, miljö och 

resurs i jämförelse med referensfallet lyckades ändå mängden inköpt energi minskas i samtliga fall. Detta 

kan ses som en indikation på att de mål om minskad inköpt energi som sätts inom branschen kan behöva 

revideras, då exempelvis en av de primära anledningarna till dessa mål är att minska koldioxidutsläppen. 
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Abstract 

At the current situation district heating covers about 56 percent of the energy demand for heating and hot 

water use in the Swedish housing sector. This figure is expected to decrease with increased energy 

efficiency measures and installations of alternative heat sources. It has become more common in both the 

real estate sector and in the environmental classification system to focus on reducing the amount of 

purchased energy. One way to do this is to install exhaust air heat pumps as a complement to the 

buildings primary heating system. The real estate company AB Stångåstaden, owned by Linköping 

municipality, are planning these installations in apartment buildings where FTX is not an option. The 

installation will be relevant in apartment buildings which today have natural ventilation and exhaust air 

ventilation and are higher than three floors.  

The installation will affect the local district heating supplier Tekniska verken AB, also owned by the 

municipally. There is an interest to investigate the effects that exhaust air heat pumps will have on both 

companies and the municipality in general. Therefore this report intends to demonstrate the effects of 

installations of exhaust air heat pumps combined with district heating from a financial, environmental and 

resource perspective. The definition of resource in this report is the primary energy use that occurs due to 

changes in heating and electricity use that comes with the installation of exhaust air heat pumps. 

This was done by examining two existing buildings where exhaust air heat pumps was recently installed 

and then modelled in the building simulation software BV2. It examines the changes in heat supply as the 

exhaust air heat pump is permitted to operate in the following six operating modes: 

1. Exhaust air heat pump runs all year round 

2. Exhaust air heat pump runs between December and February 

3. Exhaust air heat pump runs between October and April 

4. Exhaust air heat pump starts when the outdoor temperature is below -4˚C 

5. Exhaust air heat pump starts when the outdoor temperature is below + 1˚C 

6. Exhaust air heat pump starts when the outdoor temperature is below + 5˚C 

The operating modes are designed according to Tekniska verkens seasonal heating prices and the 

approximate outside temperatures when marginal production of district heating shifts fuel. This is then 

compared to a reference case where district heating covers the supply of heat to the buildings alone. 

The change in the studied buildings demand for district heating was then simulated in Tekniska verkens 

planning system to see how the heating and electricity production was affected. By doing this the results 

on which the effects on three criteria are based were obtained.  

From this it can be concluded that the exhaust air heat pumps is an unprofitable energy efficiency 

measure for Tekniska verken, Stångåstaden and Linköping municipality. The price structure, and the fuels 

used for district heating in Linköping doesn´t allow the potential benefits of a heat pump according to the 

three criteria finance, environment and resource assumed in this report. The least unprofitable operating 

modes for all parties were when the exhaust air heat pump started between one and minus four degrees. 

This provided at its best a loss of approximately 1,6 MSEK for Property A and 2,8 MSEK for Property B 

over a period of twenty years for the municipality. This time span was also assumed to be the economic 

life of the heat pump. The loss is mostly due to the high investment cost that the exhaust air heat pumps 

causes, but also on the price structure that is set for district heating in Linköping. 

By controlling at which outside temperature the exhaust air heat pump starts to operate can the greatest 

potential to reduce emissions from carbon dioxide intensive marginal production of district heating be 

obtained. Thus also provide reduced emissions of green house gases in comparison with the sole use of 

district heating. The majority of operating modes however, increase emissions in comparison with the 

reference case. The reason is to a great extent the high proportion of municipality waste that the 
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production fuel contains. Reduced production of district heat also reduces Tekniska verkens electricity 

production which is assumed to be covered by a more emission intensive European marginal production. 

There is none of the investigated operations that reduce the use of primary energy required for heat 

production, and the reason is again that the increased use of electricity is valued at a higher factor than 

waste-based district heating is. 

Exhaust air heat pumps are installed in both buildings on the property's radiator return. Despite the 

proven elevated return temperature that occurs in the district heating system deemed to this connection is 

it still the most effective way to perform the installation, in order to obtain the best heat factor, operating 

costs and initial investment. 

Although none of the investigated operating modes gave a clear improvement of all the criteria in 

comparison to the reference case, the exhaust air heat pumps still managed to reduce the amount of 

purchased energy in all cases. This might be an indication that the goals used in the sector may require a 

more thorough examination, when for example one of the primary reasons that the goals exist is to 

reduce carbon dioxide emissions.  
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1. Introduktion 
Introduktionen innehåller en kort inledning och problembeskrivning för att sätta in läsaren i sammanhanget. Därefter följer 

examensarbetets syfte och frågeställning. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som har gjorts samt argument för 

dessa. 

1.1 Inledning 
Det finns indikationer på att fjärrvärmeanvändningen står inför en omställning i Sverige de närmsta åren. 

Forskningsrapporten ”Fjärrvärme i framtiden - behovet” (Göransson et al., 2009) fastställde 2009 att 

svensk fjärrvärmeproduktion förväntas minska fram till år 2025 och så är även fallet i Linköping (Profu, 

2013). Detta märks främst i bostadssektorn där fjärrvärme i dagsläget täcker cirka 56 procent av det totala 

energibehovet för uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten 2012). Anledningen till denna 

minskning verkar främst vara en ökad implementering av energieffektiviseringsåtgärder och införandet av 

alternativa värmekällor, som i bostadssektorn främst är värmepumpar (Göransson et al., 2009). Dessa 

åtgärder är direkta effekter av EUs 2020-mål som bland annat innefattar en minskad energianvändning 

med 20 procent fram till år 2020 (Eurostat, 2012). Energi- och miljöklassningssystem som LEEAD, 

BREAAM och Green building används för främst nya, men även befintliga bostadshus och ställer krav på 

bland annat 25 procent minskad inköpt energi för att erhålla klassificeringen (Göransson et. al., 2009). 

Även Boverket ställer krav på minskad inköpt energi vid nybyggnationer (Boverket, 2015)  

Genom att komplettera fjärrvärmen med en värmepump ges flera fördelar till en fastighets lokala 

energisystem. Att nyttja värmepumpen under de perioder på året då skillnaden mellan el- och 

fjärrvärmepriset är litet ger ofta en minskad uppvärmningskostnad för fastighetsägaren. En värmepump 

med hög värmefaktor ger också en minskad mängd inköpt energi vilket många gånger är en förutsättning 

för att uppnå de tidigare nämnda miljöklassningssystemen. Effekten av detta blir också minskade lokala 

utsläpp av växthusgaser för fastigheten (SKVP, 2015; Boss, 2012).  

Samtidigt öppnar en ökad elanvändning upp diskussionen om en negativ påverkan på det globala 

energisystemet genom att en ökad produktion sker baserad på fossila bränslen. Därmed ökar istället 

växthusgasutsläppen då värmepumpen används. Med fjärrvärme är värmeproduktionen mer lokal och då 

också separerad från andra nationella och internationella produktionsanläggningar. Detta gör det lättare 

går att allokera direkta effekter av fastighetens uppvärmning på miljön än om systemet hade varit 

elbaserat. Därmed inte sagt att det är enkelt, men det ger en mer tydlig bild av det lokala utfallet (Elforsk, 

2015; Svensk fjärrvärme, 2015).  

Problematiken i värdering av energi är välkänd och 2008 konstaterade Energimyndigheten i publikationen 

”Koldioxidvärdering av energianvändning – Vad kan du göra för klimatet” att det inte är möjligt att entydigt göra 

en definition av de marginaleffekter som uppkommer för olika energibärare (Statens energimyndighet, 

2008). Både Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Miljööverdomstolen är eniga om att 

det finns fall då en effektiv värmepump driven på så kallad miljövänlig el kan vara minst lika bra som 

fjärrvärme ur en miljösynpunkt (Energimarknadsinspektionen, 2012). Detta ger tydliga indikationer på att 

ämnet bör utredas djupare och ur flera olika synvinklar. 

1.2 Problembeskrivning 
Det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstaden i Linköping har i enighet med EU:s effektiviseringskrav 

och Linköpings vision att vara CO2-neutralt år 2025 (Linköping, 2015) utvecklat ett eget mål; 

Energisparmålet 25-25, som förordar en minskning av inköpt energi med 25 procent fram till år 2025. 

Detta kommer delvis att åstadkommas med renovering av fastigheters ventilation- och värmesystem. En 

sådan åtgärd som delvis börjat genomföras i Stångåstadens fastighetsbestånd är installation av 

frånluftsvärmepumpar i äldre flerbostadshus. Fastigheterna i fråga är i regel högre än cirka fyra till fem 

våningar och installationen sker där ett FTX1-system av ekonomiska och praktiska skäl inte är ett 

                                                      
1 Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning  
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alternativ. Detta då FTX kräver stora ingrepp i boytan för installation av helt nya schaktsystem för tilluft 

(Alfredsson, 2015). Frånluftsvärmepumpar som åtgärd kommer att påverka den lokala 

fjärrvärmeleverantören Tekniska verken AB som får ett minskat värmeunderlag som följd. Då båda 

företagen är kommunalägda så finns en efterfrågan av att veta hur åtgärden med frånluftsvärmepumpar 

kommer att påverka Linköpings kommun ur ett ekonomiskt-, miljömässigt- och resursperspektiv och 

således påvisa nettoresultaten ur de tre kriterierna för samtliga berörda parter.  

1.3 Syfte 
Utvärdera de effekter som uppkommer vid installation och drift av frånluftsvärmepumpar i 

flerbostadshus utifrån tre kriterier; ekonomi, miljö och resurs. Effekterna som uppkommer utreds för sex 

olika driftfall för frånluftsvärmepumpen och utvärderas för de berörda parterna AB Stångåstaden, 

Tekniska verken AB samt Linköpings kommun. 

1.3.1 Frågeställning 

 Vilken är den mest fördelaktiga systemutformningen vid installation av frånluftsvärmepumpar 

utifrån de tre kriterierna?  

 Hur används en frånluftsvärmepump mest gynnsamt i kombination med fjärrvärme, med de 

förutsättningar som råder i Linköping? 

 Vad blir det ekonomiska utfallet för de berörda parterna vid frånluftsvärmepumpens olika 

driftscenarion? 

 Vilken blir den årliga systempåverkan för de olika driftscenariona utifrån de tre kriterierna? 

 Vad blir de drifttekniska konsekvenserna för flerbostadshus vid installation av en 

frånluftsvärmepump, samt påverkan på el- och fjärrvärmeanvändning? 

1.4 Avgränsningar 
För att hålla ner omfattningen av examensarbetet kommer endast energieffektiviseringsåtgärden nämnd i 

syftet att undersökas. Därför läggs ingen vikt i åtgärder som tilläggsisolering och liknande som rör 

fastigheternas klimatskal eller övriga uppvärmnings- eller energiåtervinningsalternativ, exempelvis FTX-

system. Vid genomförandet av projektet är endast frånluftsvärmepumpar i drift vid två av Stångåstadens 

fastighetskomplex, Djurgårdsgatan 71 och Skräddaregatan 2-12. I detta arbete har endast dessa fastigheter 

studerats och ligger till grund för utvärderingen av frånluftsvärmepumpar. Anledningen är behovet av 

verkligt uppmätta värden från frånluftsvärmepumpen samt byggnadens energibehov för kalibrering av de 

modeller som används i projektet.  

Frånluftsvärmepumparna är begränsade till endast uppvärmning av fastigheterna och en inkoppling mot 

tappvarmvatten kommer därför inte att undersökas i rapporten. Avgränsningen från tappvarmvatten görs 

för att ett sådant system ofta medför väldigt ojämn drift för värmepumpen. Problemet kan lösas genom 

att installera ackumulatortankar för tappvarmvattnet men medför då ökade kostnader för investeringen 

(Boss, 2012). Även det låga priset på fjärrvärme i Linköping sommartid skulle göra 

tappvarmvattenproduktion med en frånluftsvärmepump tämligen olönsam.  

Projektet kommer att utgå från fjärrvärme i Linköping där den lokala produktionsmixen utgör de 

bränsleandelar som används vid el- och värmeproduktion. Fjärrvärmesystemet i rapporten är det som 

gäller efter att Tekniska verkens nya avfallspanna är i drift. Detta beräknas vara från och med årsskiftet 

2015/2016. 

Värdering av koldioxid- och primärenergifaktorer för olika energislag görs i samråd med representanter 

från Stångåstaden, Tekniska verken och Linköpings Kommun för att skapa trovärdighet för de erhållna 

resultaten. Beräkningar av koldioxid- och primärenergiförändringen kommer endast att resultera i 

skillnader mellan att installera frånluftsvärmepumpen och att låta det befintliga ventilationssystemet sitta 

kvar. Detta medför att endast marginaleffekterna för koldioxid- respektive primärenergi är aktuella för 

berörda energislag. Ingen alternativanvändning av bränslen kommer heller att undersökas i detta arbete. 
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2. Bakgrund 
De berörda företagen i denna rapport är energibolaget Tekniska verken AB och bostadsbolaget AB Stångåstaden. Dessa 

beskrivs mer utförligt nedan och följs av information om fjärrvärmens utbredning i Sverige samt en jämförelse av hur 

Linköpings fjärrvärmeproduktion skiljer sig från ett svenskt medel. Därefter följer en beskrivning av de fastigheter som är 

aktuella i detta projekt. I fallbeskrivningen redovisas även hur frånluftsventilation fungerar. 

2.1 Företagsbeskrivning 
Både Stångåstaden och Tekniska Verken är vinstdrivande dotterbolag ägda av Linköpings Stadshus AB.  

Tekniska Verken lämnade 2013 en utdelning på 393 Mkr och Stångåstaden 76 Mkr till ägarbolaget 

(Linköping, 2013). Linköpings Stadshus AB svarar för att dotterbolagens utveckling ska ha 

kommunmedborgarnas långsiktiga intressen som utgångspunkt, samt att de ekonomiska och finansiella 

resurserna används strategiskt och utvecklande för kommunen (Linköping, 2013). 

2.1.1 Tekniska verken AB 

Tekniska verken är ett kommunalägt bolag i Linköping med kunder i Östergötland och Katrineholm. 

Tekniska verken tillhandahåller dessa med tjänster och produkter inom områdena el, belysning, vatten, 

fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas (Tekniska verken, 

2014a).  

Tekniska verken inledde de första fjärrvärmeleveranserna i Linköping 1954. Idag produceras fjärrvärme i 

första hand från företagets två kraftvärmeanläggningar; Kraftvärmeverket (KV1) samt Gärstadverket. På 

KV1 finns tre pannor varav en drivs av returträ (RT) och bark, en av en mix av bildäck och kol samt en 

oljeeldad panna för att täcka topplaster. KV1 har även en ackumulatortank på 800 MWh för att täcka 

korta perioder med stort värmebehov. Gärstadverket innehar fyra avfallsbaserade värmepannor och 

under 2016 tas även en ny avfallspanna, Lejonpannan, i bruk med en kapacitet på 85 MW. Både KV1 och 

Gärstadverket har rökgaskondensering (RGK) för att kunna utvinna maximalt med värmeenergi ur 

bränslet. Rökgaskondenseringen utvinner den energi som finns bunden i vattenångan i rökgaserna efter 

förbränning. Detta sker genom att kondensera ångan antingen genom en värmeväxlare eller i en 

skrubber2. Den totala värmeeffekt som samtliga pannor står för varierar med användandet av 

rökgaskondenseringen. Nedan i Tabell 2-1 visas hur effekten varierar i de olika pannorna. Dessa är 

beräknade medelvärden och kommer att gälla från och med 2016, därför redovisas även P5 som är 

Lejonpannan. 

Tabell 2-1 Sammanställning av data för Tekniska verkens pannor med och utan användandet av rökgaskondensering. 
Sammanställningen gäller från 2016 då Lejonpannan är i bruk (Holm, 2015) 

Panna Placering Bränsle 
Panneffekt 

[MW] 
El-verkningsgrad 

[%] 
RGK verkningsgrad 

[%] 

P1 Gärstad Avfall 14 13 14,5 

P2 Gärstad Avfall 29 13 14,5 

P3 Gärstad Avfall 29 13 14,5 

P4 Gärstad Avfall 66 22,5 22 

P5 (Lejonpannan) Gärstad Avfall 85 22,5 22 

P1 KV1 Kol, gummi 63 24,8 6 

P2 KV1 Olja (EO5) 125 24,8 0 

P3 KV1 RT, bark 63 24,8 22 

Olje-HVC – Olja (EO5) 240 – – 

Bio-HVC – Biobränsle 4 – – 

 

                                                      
2 Anordning för rening och/eller värmeåtervinning av rökgaser efter förbränning 
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Som Tabell 2-1 visar har Tekniska verken även hetvattencentraler (HVC) som producerar värme. Dessa 

anläggningar är utplacerade runt om i länet för att täcka topplaster vid extra kalla dagar. HVC:erna eldas 

främst med olja. Då Tekniska verken får betalt för att ta emot avfall går avfallspannorna alltid för fullt, 

oberoende av kundens behov. Det dyraste alternativet, HVC, används endast under korta perioder de 

kallaste dagarna på året. Nedan i Tabell 2-2 redovisas en prioriteringsordning av fjärrvärmenätets pannor 

(Holm, 2015). Ordningen är något man eftersträvar men kan vid olika driftfall variera. 

Tabell 2-2 Prioriteringsordning för Tekniska verkens fjärrvärmepannor. KVV är kraftvärmeverk 

Panna Produktionsslag Prioritet 

Avfall, P1-P5, Gärstad KVV 1 

RT + bark, P3, KV1 KVV 2 

Kol, gummi, P1, KV1 KVV 3 

Biobränsle HVC 4 

Olja, P2, KV1 KVV 5 

Olja HVC 6 

 

2.1.2 AB Stångåstaden 

AB Stångåstaden är Linköpings största bostadsbolag som förvaltar och äger över 18 500 lägenheter varav 

4 200 lägenheter förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. De ansvarar även för 34 

stycken fastigheter av speciell kulturhistorisk karaktär som ligger under dotterbolaget Bryggaregården AB. 

Cirka 99,5 procent av Stångåstadens lägenheter värms upp med fjärrvärme (Stångåstaden, 2015). Sedan ett 

par år tillbaka arbetar Stångåstaden aktivt med Energisparmålet 25-25, vilket är ett internt 

energieffektiviseringsmål som innebär att mängden inköpt energi per kvadratmeter ska minskas med 25 

procent fram till år 2025. Begreppet energi innefattar då el, värme och fjärrkyla (Stångåstadens 

hållbarhetsredovisning, 2013). Utöver Energisparmålet 25-25 finns också bland annat 

energieffektiviseringsåtgärden IMD – Individuell Mätning och Debitering som börjar implementeras från 

och med 2015. Denna berör värme- och varmvattenanvändning och tillåter även hyresgästerna att betala 

för den faktiska värmemängd som denne använder till tappvarmvatten (Stångåstaden, 2015). Stångåstaden 

arbetar aktivt med att nå målet genom bland annat energieffektiviserande renoveringsåtgärder som 

tilläggsisolering och fönsterbyte på delar av fastighetsbeståndet. I samband med detta installeras även 

bland annat FTX-system och frånluftsvärmepumpar som komplement till fastigheternas primära 

uppvärmning. Installation av frånluftsvärmepumpar kommer endast att vara aktuellt i fastigheter som i 

dagsläget har frånluftsventilation och självdrag. Dessa fastigheter beräknas innefatta en yta på 500 000 m2. 

Däremot finns det också möjlighet att på 400 000 m2 av denna yta installera FTX-system, vilket alltid 

kommer att vara förstahandsalternativet för Stångåstaden (Alfredsson, 2015; Hovenberg, 2015). 

 

2.2 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen fick sitt stora genombrott i Sverige efter oljekrisen 1973. En osäker oljemarknad kombinerad 

med miljonprogrammets start lade grunden för fjärrvärmens infrastruktur. Fjärrvärme bygger på en 

centraliserad värmeproduktion som sedan distribueras ut till kund. Idag levereras ca 50 TWh värme 

årligen i Sverige vilket motsvarar drygt hälften av det Svenska värmebehovet. Resterande hälft täcks av 

drygt 30 procent elvärme, fem procent från privata oljepannor och tio procent övriga värmekällor som 

sol, privata gaspannor och bergvärme. Flerbostadshus i Sverige värms till 90 procent av fjärrvärme och 

det är till dessa som större delen av fjärrvärmeleveranserna sker. Av Sveriges 290 kommuner använder 

270 stycken fjärrvärme och bränslesammansättningen i produktionen kan variera beroende på ort (Svensk 

fjärrvärme 60 år, 2009).  

Nedan i Figur 2-1 jämförs den lokala fördelningen i Linköping med ett medel för den svenska 

fjärrvärmeproduktionen.  



 
  

5 
 

 

Figur 2-1 Tillförd bränsle/energi i Tekniska verkens samt Svensk fjärrvärmeproduktion. Levererad och producerad 
värme medelproduktion i Sverige under år 2013 (Svensk fjärrvärme, 2015). Tekniska verkens andelar kommer från 
deras interna produktionsplaneringsprogram och utgår från år 2016 (Holm, 2015). 

Fjärrvärme bygger på att värme produceras centraliserat, oftast i kombination med elproduktion, i 

kraftvärmeverk för att underhålla stadsdelar eller hela städer med värme. Den producerade värmen leds ut 

på nätet där den levereras till kund under högt tryck med hjälp av ett värmebärande medie, som i de flesta 

fall är vatten (Frederiksen & Werner, 2001). Kundens lokala värmesystem värmeväxlar mot fjärrvärmen 

och leder värmen vidare dit behovet finns. Fjärrvärmens huvudsakliga användningsområde är för 

uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler men används även till exempelvis till att producera 

kyla och markvärme (Berggren et al., 2012). 

Årlig genomsnittlig temperaturen på framledningsvattnet i Svenska fjärrvärmenät varierar runt 80-90 ˚C 

och returneras till värmeverket cirka 40-50 ˚C varmt (Svensk fjärrvärme 60 år, 2009; Frederiksen & 

Werner, 2013). 
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2.3 Fallbeskrivning 
Denna rapport utgår från två fastigheter i Stångåstadens bestånd där installationen av 

frånluftsvärmepumpar är genomförd. All mätdata är hämtad från dessa system och fastigheterna utgör 

också grunden för den modellering som sker. 

Båda fastigheterna har ett frånluftsventilationssystem som består av en fläkt som skapar ett undertryck i 

huset. Undertrycket ger möjligheten att kontrollera var tilluften som förs in i byggnaden kommer ifrån. 

Detta sker vanligtvis genom uteluftsventiler vid fönsterkarmar eller väggar.  Frånluften förs sedan ut ur 

byggnaden genom frånluftsfläkten. Frånluftsventilation är den enklaste formen av kontrollerad ventilation 

och är också billig att installera. Nackdelen är att energianvändningen blir hög när tilluften som förs in i 

byggnaden ofta har låg temperatur under vinterhalvåret samt att all värme som finns i frånluften lämnar 

byggnaden utan att återvinnas. Den höga energianvändningen kan dock till viss del undvikas genom att 

minska luftflödet genom uteluftsventilerna, dock med risken att försämra luftkvalitén. En ytterligare 

nackdel är potentiella föroreningar som kan följa med uteluften, detta går däremot att delvis åtgärda 

genom att installera tilluftsdon med filter (Svensk Ventilation, 2015). I de båda studerade fastigheterna har 

frånluftsvärmepumpar installerats för att återvinna den värmeenergi som finns i frånluften. 

Värmepumparna är av två olika fabrikat och har i detta arbete en uppskattad livslängd på 20 år. Detta 

stöds även av Filipsson et al. (2011) som redovisar en generell bild av att frånluftsvärmepumpar har en 

livslängd på mellan 15 och 20 år. 

2.3.1 Fastighet A - Djurgårdsgatan 71 

Djurgårdsgatan 71 kommer vidare i rapporten att benämnas Fastighet A. Det är en 11 våningar hög 

fastighet innehållande 93 stycken hyreslägenheter. Huset byggdes 1961 och har inte genomgått några 

tidigare energieffektiviseringsåtgärder. Fasaderna är så kallade utfackningsväggar och icke bärande samt 

beklädda med fasadtegel. Norr- och söderfasad är slät, fasaderna mot öst- och väst har balkonger. 

Lägenheterna finns belägna på våning 3-11, källarvåningarna är av typen suterräng och innehåller förutom 

förråd och tvättstugor även undercentralen för fjärrvärme som täcker Djurgårdsgatan 71-95. Den totala 

uppvärmda ytan som täcks av undercentralen är på cirka 30 000 m2. På taket finns även ett vindsloft med 

frånluftsaggregat samt basstationer för teleoperatörer. Ventilationssystemet är frånluft. 

Fastigheten är ansluten till en mindre byggnad, 2A, innehållandes ett bageri och en tvättstuga som under 

2013 fick ett separat FTX-system installerat. I utrymmet mellan dessa byggnader finns endast en lastplats 

under tak och saknar uppvärmd area. Denna byggnad ingår därför inte i modelleringen för Fastighet A.  

I fastigheten finns tillgång till separata mätningar för fastighets- och abonnentsel. Då undercentralen för 

fjärrvärmen täcker ytterligare 12 hyreshus utöver Fastighet A måste fjärrvärmeförbrukningen allokeras för 

att aktuell förbrukning till byggnaden ska kunna tas fram. En överskådlig bild av området syns nedan i 

Figur 2-2. Under 2014 installerades två värmepumpar från IVT, modell Greenline F+36 som återvinner 

värme från frånluften. Återvinningen sker externt där värmen hämtas med ett återvinningsbatteri3 på 

vindsvåningen för att sedan levereras genom en brinekrets4 till värmepumparna på källarvåningen. 

Värmepumparna är inkopplade för uppvärmning av radiatorreturen och är varvtalsreglerade 

(frekvensstyrda). Fjärrvärme används som tillskottsvärme. Tekniska specifikationer för byggnaden och 

frånluftsvärmepumparna ges i Appendix A – Indata BV2. Fastighet A har en total uppvärmd area på 7161 

m2.  

                                                      
3 Batteriet uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller där en cirkulerande lösning hämtar värme från det 
passerande luftflödet 
4 Värmebärande krets oftast innehållandes vatten och glykol 
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Figur 2-2 Byggnaderna på Djurgårdsgatan 71 där A markerar den studerade byggnaden och 2A är det tillhörande 
bageriet/tvättstugan 

2.3.2 Fastighet B - Skräddaregatan 2-12 

Skräddaregatan 2 -12 byggdes på 70-talet och har en total uppvärmd yta på cirka 9400 m2 total Atemp. 

Fastigheterna 4, 8 och 12 är seniorbostäder där inga specifika åtgärder är gjorda. Då dessa fastigheters 

värmebehov försörjs till fullo av systemen som är installerade i 2, 6 och 10 så lägger denna rapport ingen 

större i vikt i ytterligare utformning av dessa hus. Skräddaregatan 2, 6 och 10 kommer i fortsättningen att 

benämnas Fastighet 1B, 2B och 3B. Då det enbart hänvisas till Fastighet B är det benämningen på dessa 

tre fastigheter tillsammans. Den totala uppvärmda arean för Fastighet B är 6389 m2. Fastighet 1B är sedan 

1986 ett äldreboende och har utökats med en utbyggnation som gör att fastigheten nu rymmer totalt 35 

hyreslägenheter. Huvudbyggnaden har fyra våningar och en suterrängkällare medan utbyggnaden endast 

är ett plan. Fastighetens ventilationssystem består primärt av frånluftsventilation samt ett mindre FTX-

system på vardera våningsplan som försörjer gemensamhetsytor och utbyggnationen. 

Fastighet 2B och 3B är två identiska fastigheter och är på samma sätt som 1B uppbyggda med fyra 

våningar på en suterrängkällare. Dessa har ett ventilationssystem baserat på enbart frånluft. De tre husen 

renoverades under 2014 med nya fönster och fasadisolering. Samma år installerades en 

frånluftsvärmepump i respektive hus och taken fick i samband med detta 300 mm tilläggsisolering 

(Friberg, 2015). De tre frånluftsvärmepumparna kommer från IV produkt och är av modellen Ecoheater 

150-1 i 1B och Ecoheater 190-1 i 2B och 3B. Värmepumparna är inkopplade för uppvärmning av 

radiatorreturen och är varvtalsreglerade (frekvensstyrda). Tekniska specifikationer för 

frånluftsvärmepumparna och byggnaden ges i Appendix A – Indata BV2. 

Figur 2-3 ger en bild av hur området ser ut samt de fastigheter som täcks av samma fjärrvärmecentral. 
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Figur 2-3 Byggnaderna på Skräddaregatan 2-12 som täcks av samma fjärrvärmecentral. Fastighet 2, 6 och 10 benämns i 
fortsättningen 1B, 2B och 3B och utgör tillsammans Fastighet B 

2.4 Prissättning av energi 
Nedan presenteras olika alternativ för att prissätta fjärrvärme och el. Främst ligger fokus på hur 

prissättningen sker i Linköping och då också de avtal som Stångåstaden har för sin energihandel. 

2.4.1 Fjärrvärme 

I Sverige fungerar fjärrvärmedistributionen som ett naturligt monopol5 då det varken är samhällsmässigt 

eller miljömässigt lönsamt att bygga parallella nät i områden där fjärrvärme används. Konkurrensen för de 

lokala fjärrvärmebolagen kommer då istället från alternativa värmekällor likt bergvärme och 

luftvärmepumpar (Energimyndigheten, 2014). Lokal produktion innebär också att lokala förhållanden har 

en stor betydelse när det gäller prissättning av fjärrvärme.  Främst huvudsakliga bränslen, investeringar, 

underhåll och avståndet mellan kunderna. Även externa faktorer som ekonomiska styrmedel, elcertifikat 

och utsläppsrätter ligger till grund för prissättningen (Sahlin, 2010). I Sverige sker prissättningen främst 

efter två metoder. Antingen så tillämpas självkostnadsprissättning i kombination med olika 

avkastningskrav där bland annat investeringsstorlek, anläggningens ålder och ränteläget har stor inverkan 

på priset utöver bränslepriserna. Det andra sättet är alternativprissättning där priset sätts utifrån 

alternativa uppvärmningsformer (Sahlin, 2010). Traditionellt sett har Tekniska verken i Linköping 

tillämpat självkostnadsprissättning och gör så även i dagsläget, men arbetar samtidigt med att även ta 

hänsyn till kundens alternativa kostnader. (Tekniska verken, 2015a; Larsson, 2015) Kunden betalar för 

använd energi, vattenflöde och effekt enligt Tabell 2-3.  

Ett rimligt antagande är enligt Larsson (2015) att förhållandet mellan kostnaden för effekt och rörligt är 

fortsatt konstant men att en ökning av priset sker i storleksordningen en procent per år.  

                                                      
5 Distributionsnätet kräver en mycket stor investering varpå det inte är lönsamt för samtliga marknadsaktörer att 
bygga ett eget separat utan utnyttjar istället det befintliga mot en kostnad. Jämför med övrig infrastruktur som 
tågräls, elstamnät och motorvägar. 
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Tabell 2-3 Fjärrvärmeprislista för Tekniska verkens företagskunder 2016. Priserna är exkl. moms. Ps=Effektsignatur 
(Larsson, 2015) 

Energi- och flödespris Dec-feb Mar-apr, okt-nov Maj-sep  

Energipris [öre/kWh] 39,9 25,8 7,9  

Flödespris [kr/m3] 3,3 3,3 -  

Effektpris [kW] 5-50 51-250 251-1000 >1000 

Effektpris [kr/år] 1 212+890*Ps 4 242+830*Ps 20 301+766*Ps 114 130+672*Ps 

 

Energipriset betalas för varje använd kWh. Priset varierar i tre nivåer under året där vinterhalvåret är den 

dyraste perioden. Anledningen till detta är att den förhöjda efterfrågan på värme vintertid ger en ökad 

marginalkostnad på det bränslen som krävs för att möta behovet (Tekniska verken, 2015a). 

Kunden betalar också för varje kubikmeter vatten som rör sig genom dennes värmeväxlare genom ett så 

kallat flödespris. Detta pris tillförs till prisbilden från oktober till april. 

Effektpriset bestäms av den maximala fjärrvärmeeffekt som kunden behöver. Detta beräknas enligt 

formeln i Tabell 2-3 där effektsignaturen är framräknad att täcka effektbehovet vid -17,6 grader som är 

Boverkets framräknade DUT6 i Linköping. Effektsignaturen avgörs genom en linjär funktion som utgår 

från fastighetens dygnsmedeleffekt vid olika utetemperaturer under perioden november till mars, och 

baseras på ett medelvärde av de två tidigare årens effektsignatur (Tekniska verken, 2014b). 

2.4.2 El 

Elpriset i Sverige sätts och baseras på tillgång och efterfrågan. Denna handelsbalans sker på Nordpool 

spot som är en elhandelsmarknad för de nordiska och baltiska länderna (Nord pool spot, 2015). Det 

elhandelspris som sätts på Nord Pool är dock inte det enda som konsumenten betalar. Konsumentpriset 

sätts av ytterligare två andelar; elnät samt skatter och avgifter. Elnätsavgiften är priset för elöverföring och 

betalas till elnätsägaren till skillnad från elhandelspriset som betalas till elhandelsföretaget. De skatter och 

avgifter som betalas av kunden täcker in moms på elnät- och elhandelspriset, energiskatt på elpriset samt 

kostnader för eventuella elcertifikat (Svensk energi, 2012). Tabell 2-4 visar de priser som Stångåstaden 

betalar i dagsläget till sitt elhandelsbolag och i Tabell 2-5 syns det abonnemang som betalas till nätägaren, 

i detta fall Tekniska verken 

Tabell 2-4 Stångåstadens budgeterade elhandelspris för 2015, elcertifikatsavgift och energiskatt per kilowattimme el 
(Friberg, 2015) 

Rörligt elpris [öre/kWh] Elcertifikatsavgift [öre/kWh] Energiskatt [öre/kWh] 

40 3 29,4 

 

I elpriset ingår också en elöverföringsavgift som betalas till nätägaren som beror på vilket effektbehov och 

förbrukning abonnenten behöver.  

Tabell 2-5 Effektbaserad prislista för elnät 2015 (Tekniska verken, 2015b). Högpris gäller under vardagar 06.00-22.00 
under perioden november-mars. För övrig tid gäller lågpris. De studerade byggnaderna har ett effektbaserat 
abonnemang på 50 kW vardera (Friberg, 2015) 

Produkt Fasta avgifter Rörliga avgifter Överuttag 

Låg-
spänning 

Årsavgift 
kr/år 

Abonnerad 
effekt 

kr/kW/år 

Elöverföring Hög-
belastningsavgift 

kr/kW/mån 

Aktiv effekt 
kr/kW/mån 

Reaktiv effekt 
kr/kVAr/mån lågpris 

öre/kWh 
högpris 

öre/kWh 

 9500 150 3,70 25 34 60 50 

 

                                                      
6 Dimensionerande utetemperatur 
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en allmän introduktion om värmepumpar, värmeöverföring och byggnadens energibalans. Dessa ligger till 

grund för de beräkningar som modelleringsprogrammet delvis baseras på. Därefter följer en beskrivning av hur jämförelser av 

energianvändningar mellan olika år ska göras för att var så korrekta som möjligt. Vidare presenteras grundläggande 

definitioner av olika relevanta energibegrepp samt ekonomisk investeringskalkylering.  

3.1 Termodynamiska grunder 
Här presenteras den grundläggande principiella teorin för hur en värmepump fungerar. Teorin byggs 

sedan på för att även förklara hur en frånluftsvärmepump används och verkar. 

3.1.1 Värmepump 

Syftet med en värmepump är att utnyttja en låg temperatur för att värma upp ett utrymme till en högre. 

För att kunna vända på termodynamikens andra huvudsats som fastslår att värme alltid går från ett 

varmare till ett kallare medium krävs tillfört arbete, vanligtvis i form av en eldriven kompressor. Genom 

att låta ett köldmedium cirkulera i ett slutet system enligt Figur 3-1 tillåts lågvärdig energi vid låg 

temperatur att omvandlas till en högvärdig energi vid en hög temperatur (Selinder et al., 2003). 

 

Figur 3-1 Schematisk bild över en kompressorcykel 

Värmeenergi tas upp i förångaren genom att förånga köldmediet vid ett lågt tryck och en låg temperatur. 

Mediet leds sedan in i kompressorn som höjer temperatur och tryck genom att komprimera det för att 

slutligen avge värmen vid kondensorn genom att låta köldmediet kondensera och på så sätt värmeväxla 

med omgivningstemperaturen. Efter kondensorn då köldmediet har avgett sin värmeenergi regleras 

massflödet på kretsen av en strypventil för at kunna upprätthålla den hög- och lågtrycksida som är en 

förutsättning för systemet (Selinder et al., 2003). 

Det nyckeltal som belyser en värmepumps effektivitet är hur mycket värme som kan tillföras 

omgivningen per tillfört arbete till kompressorn. Detta benämns som värmefaktor och visas i ekvation 

(3-1) (Björk et al., 2013). 

 

 
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =

𝐴𝑣𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒
 

(3-1) 
 

 

Björk et al. uttrycker även värmefaktorn enligt ekvation (3-2). 

 

 
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 = ƞ ∗

𝑇𝑘

𝑇𝑘 − 𝑇𝑓
 

(3-2) 
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Där Tk är kondenseringstemperaturen (K) och Tf är förångningstemperaturen (K). ƞ är verkningsgraden 

jämfört med en ideal process (normalt 0,5-0,7). Detta visar att värmepumpen blir mer effektiv om den 

kan ta upp värmeenergi vid en hög temperatur och avge den vid en låg temperatur (Selinder et al., 2003). 

3.1.2 Frånluftsvärmepump, F-VP 

En frånluftsvärmepump energiåtervinner den frånluft som går ut ur bostaden genom att låta köldmediet, 

som är kallare än luften, förångas och ta upp luftens värmeenergi i förångaren enligt Figur 3-2. 

Frånluftsvärmepumpen kan sedan använda värmen för att värma upp fastighetens radiator- och 

varmvattensystem (Selinder et al., 2003). Det är i grund och botten ett system för energiåtervinning och 

kan ses som ett komplement till byggnadens primära uppvärmningssystem. 

 

Figur 3-2 Systemskiss, frånluftsvärmepump 

 

Frånluftsvärmepumpar kan implementeras på lite olika sätt beroende på byggnadsförutsättningar. 

Passerar frånluftskanalen i anslutning till värmepumpen kan denna ledas direkt genom förångaren. Detta 

system är vanligare i lite mindre byggnader där frånluftsfläkten är integrerad i värmepumpen. Om 

däremot ventilationsaggregatet är placerat långt ifrån värmecentralen kan frånluftsaggregatet anslutas till 

värmepumpen med ett rörsystem där en vätska används som köldbärare för värmetransporten (Selinder et 

al., 2003).  

En värmepump kan kopplas in på flera olika sätt mot byggnadens värmesystem där olika 

implementeringar ger olika förutsättningar. En viktig skillnad är om värmen som produceras från 

värmepumpen görs vid en konstant eller varierande temperatur, vilket benämns som fast- och flytande 

kondensering. Fast kondensering sker normalt när värme produceras till en ackumulator vid en konstant 

temperatur. Värmepumpen laddar då ackumulatorn vid full effekt och rätt dimensionerat kan 

värmepumpen få långa drifttider vilket gynnar livslängden då antalet kompressorstarter hålls nere 

(Selinder et al., 2003). Flytande kondensering uppstår då värme produceras mot uppvärmningssystemet 

där temperaturen varierar. Värmepumpens drift kan styras genom att överladda uppvärmningssystemet 

vilket då fungerar som en sorts värmeackumulator. En fördel med flytande kondensering är en högre 

värmefaktor då värme ofta kan produceras till en lägre temperatur (Boss, 2012).  
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Fördelen med frånluftsvärmepumpar är att frånluft är en tillförlitlig värmekälla med ett relativt konstant 

effekttillskott över året, dock är effekten och energin begränsad till vad som maximalt kan hämtas ur 

frånluften enligt ekvation (3-3). 

 �̇� = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 (3-3) 
 

Där �̇� är maximalt uttagen värme ur luften, ṁ luftens massflöde, Cp är luftens specifika värmekapacitet 

och ΔT motsvarar den temperaturdifferens som frånluften har före och efter att den har värmeväxlat med 

frånluftsvärmepumpens förångare (Borgnakke & Sonntag, 2009).  

Det har blivit allt vanligare för större fastigheter att kombinera det existerande fjärrvärmesystemet med 

frånluftsvärmepumpar för att minska mängden inköpt energi för uppvärmning. Dessa kan kopplas in på 

värmesystemet på lite olika sätt och nedan följer tre vanliga inkopplingsscheman. Då rapporten avgränsas 

från varmvattenuppvärmning av frånluftsvärmepumpen är dessa system endast relevanta för 

uppvärmning av radiatorkretsen. 

3.2 Inkopplingsprinciper 
Genom att koppla in frånluftsvärmepumpen olika på radiatorkretsen blir inverkan på systemet olika. 

Bland annat varierar både verkningsgraden och returtemperaturen beroende på inkopplingssätt. I detta 

kapitel beskriv de vanligaste inkopplingsprinciperna. 

3.2.1 F-VP på radiatorreturen  

Det första alternativet för frånluftsvärmepumpens inkoppling återfinns på Fastighet A och B där 

frånluftsvärmepumpen är installerad på radiatorreturen enligt Figur 3-3.  

 

Figur 3-3 Principskiss över VP kopplat på radiatorreturen 

Efter radiatorn leds ett delflöde in genom värmepumpen som primärt värmer tilloppstemperaturen T1 för 

radiatorkretsen till önskad temperatur enligt en utetemperaturreglerad kurva (Selinder et al., 2003). Om 

värmepumpen inte orkar värma till önskad temperatur spetsvärmer fjärrvärmesystemet kretsen efter 

behov genom värmeväxlaren, VVX. Då köldmediet i värmepumpen får kondensera mot 

uppvärmningssystemets lägsta temperatur erhålls också en bra värmefaktor i detta system. Pumpen i den 

ljusa kretsen närmast VP går endast då värmepumpen är i drift. Principen är enkel vilket gör att denna 

installation innebär en lägre investeringskostnad än de efterföljande alternativen. Nackdelen med denna 

inkoppling ligger i att fjärrvärmens returtemperatur riskerar att höjas, särskilt om fjärrvärmeuttaget är lågt 

(Boss, 2012). Effekten av en höjd temperatur för fjärvärmereturen leder bland annat till större 

värmeförluster i nätet samt försämrad verkningsgrad vid värmeproduktionen (Johansson, 2011). En mer 

utförlig beskrivning av effekterna från förhöjda returtemperaturer redovisas i kapitel 3.6. 
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3.2.2 F-VP parallellt med fjärrvärme 

Genom att koppla in frånluftsvärmepumpen parallellt med fjärrvärmen enligt Figur 3-4 uteblir problemet 

med en förhöjd returtemperatur på fjärrvärmenätet. Värmepumpen får dock en lägre värmefaktor då 

köldmediet får kondensera mot en högre temperatur. På grund av detta passar detta alternativ bättre för 

lågtemperaturssystem som lågtemperaturradiatorer eller golvvärme. Denna inkoppling kan också anses 

som enkel (Boss, 2012). 

 

Figur 3-4 Principskiss över VP kopplat parallellt med fjärrvärmeväxlaren 

3.2.3 F-VP med för- och eftervärmare 

Ett tredje alternativ för att integrera frånluftsvärmepumpen i fastighetens värmesystem är att kombinera 

de två tidigare och integrera dem med en för- och eftervärmare likt Figur 3-5. 

 

Figur 3-5 Principskiss över värmepump med två seriekopplade fjärrvärmeväxlare 

Värmepumpen används som primär värmekälla och kompletteras i ett första steg med uppvärmning från 

den parallella förvärmeväxlaren från fjärrvärmenätet. Eftersom köldmediet i värmepumpen tillåts 

kondensera mot en låg temperatur fås förutsättningar för en hög värmefaktor i systemet. Avkylningen på 

returtemperaturen blir i detta system lika god som på en konventionell fjärrvärmecentral men riskerar att 

minska då värmeväxlaren tar ett delflöde från förvärmeväxlaren (Selinder et al., 2003; Boss, 2012). 
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3.3 Köldmedier 
Köldmediet är som tidigare nämnt det ämne som bär värmen genom värmepumpskretsen. Dessa 

benämns normalt med bokstaven R, för Refrigerant, följt av en sifferkombination som anger den kemiska 

sammansättningen av fluor-, väte-, kol och kloratomer. Det talas främst om tre grupper av köldmedier 

vilka är CFC (Chloro-fluoro-carbon), HCFC (Hydro-chloro-fluoro-carbon) och HFC (Hydro-fluoro-

carbon) (Nilsson, 2001). Montrealprotokollet från 1987 förordar en minskning, avveckling och 

användningsstopp av ämnen som påverkar ozonlagret vilket både CFC och HCFC gör och därför är i 

dagsläget köldmedier från gruppen HFC de vanligaste i värmepumpar (Eunomia, 2014). Över 170 länder 

är i dagsläget anslutna till Montrealprotokollet (Nilsson, 2001). Avvecklingen av fluorerande växthusgaser 

som CFC och HCFC styrks också av den europeiska F-gasförordningen som förordar en minskning av 

växthusgaser med 80-95 % från 1990 års nivåer fram till år 2050 (F-gasförordningen, 2014). Köldmedier i 

gruppen HFC ger dock även de en inverkan på miljön och genom att ansätta benämningen GWP (Global 

warming potential) ställs deras klimatpåverkan i relation till CO2 som har GWP=1 (Nilsson, 2001). Nedan 

i Tabell 3-1 syns ett urval av köldmedium och dess klimatpåverkan där exempelvis R23 har en 

klimatpåverkan som är nära 12 000 gånger så stor som koldioxid.  

Tabell 3-1 Olika köldmedium och deras klimatpåverkan. ODP är mediets påverkan på ozonlagret i relation till R11, 
och GWP är klimatpåverkan i relation till koldioxid (Nilsson, 2001) 

Köldmedium Kategori ODP GWP 

R718 (Vatten) - 0 0 

R744 (Koldioxid) - 0 1 

R11 (Freon 11) CFC 1 4000 

R22 HCFC 0,055 1700 

R23 HFC 0 11700 

R114 CFC 1 9300 

R134a HFC 0 1300 

R143a HFC 0 3800 

R407c HFC 0 1600 

 

Det finns studier som visar på att det årliga läckaget i en värmepumpskrets uppskattas till allt från en till 

fyra procent av den totala mängd köldmedium som cirkulerar i kretsen (Eunomia, 2014; Lindberg et al., 

2011). Naturvårdsverket (2011) visar dock på att läckaget i Sverige är relativt litet och de stora utsläppen 

sker i samband med reparation, underhåll, haverier och vid skrotning (Lindberg et al., 2011; Nilsson, 

2001).  
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3.4 Byggnadens energisystem 
För att kunna upprätthålla ett önskvärt rumsklimat och driva elektrisk utrustning måste en byggnad 

tillföras energi. Den energi som används för att upprätthålla rumsklimatet är starkt kopplat till 

utomhusklimatet till skillnad från övrig använd energi. I detta kapitel presenteras grundläggande tekniska 

begrepp om byggnadens energisystem. Samtlig information är hämtad utifrån Fredrik Karlsson 

avhandling ”Multi-dimensional approach used for energy and indoor climate evaluation applied to a low-energy building” 

(Karlsson, 2006). 

3.4.1 Byggnadens värmebalans  

Värmebalansen i en byggnad beror av flera parametrar och kan beskrivas nedan med ekvation (3-4). Den 

består av värmeförluster från transmission, ventilation och infiltration, avloppsvatten samt värmetillförsel 

från sol, intern värmegenerering och värmeproduktion.  

 

Figur 3-6 Byggnadens värmebalans vid en given tidpunkt (Tu<Ti). Då Qtill=0 är byggnaden i termisk balans med 
omgivningen. 

 �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙 + �̇�𝑠𝑜𝑙 + �̇�𝑖𝑛𝑡 = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − �̇�𝑖𝑛𝑓 − �̇�𝑎𝑣𝑙 

 

(3-4) 
 

 

 
𝑇𝑖 = 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 

𝑇𝑢 = 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙𝑙 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑊] 

�̇�𝑖𝑛𝑡 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑊] 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘𝑎𝑙 [𝑊] 

�̇�𝑖𝑛𝑓 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 [𝑊] 

�̇�𝑎𝑣𝑙 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [𝑊] 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑎𝑠 𝑓ö𝑟 ℎå𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑇𝑖  [𝑊] 

Då �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0 är byggnaden i termisk balans med omgivningen. Parametrarna i ekvation (3-4) kan delas 

upp ytterligare och visas nedan i ekvation (3-5). 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙 + �̇�𝑠𝑜𝑙 + �̇�𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑈 ∗ 𝐴(𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) + �̇�𝑙 ∗ 𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) + �̇�𝑣 ∗ 𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ (𝑇𝑎 − 𝑇𝑘)       

 

(3-5) 
 

Där A är arean och U är värmemotståndet inklusive köldbryggor (W/m2K) för ett byggnadselement, �̇�𝑙 

och �̇�𝑣 är det totala luftflödet från ventilation och infiltration respektive flöde av avloppsvatten (kg/s). 

𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 är den specifika värmekapaciteten för luft och 𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är den specifika värmekapaciteten för 

vatten (J/kgK). 𝑇𝑘 och 𝑇𝑎 är kallvatten samt avloppsvatten temperaturen (°𝐶 ). Ekvationen beskriver 

sambandet mellan inomhustemperaturen och effektbehovet av tillförd värme (Karlsson, 2006).  

Byggnadens klimatskal skyddar mot väder och vind och är den viktigaste komponenten för att 

upprätthålla ett önskat inomhusklimat. Enligt termodynamikens andra huvudlag kommer värmeledning 

att ske genom klimatskalet, exempelvis väggar, tak och fönster om 𝑇𝑖 > 𝑇𝑢. Mängden värme, eller 
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värmemotståndet U (W/m2K) bestäms av klimatskalets tjocklek och dess sammansättning av material. 

Exempelvis minskar en tjockare och mer välisolerad vägg värmeledningen. På grund av hur en byggnad är 

konstruerad så kommer det också uppstå köldbryggor där olika byggnadselement möts, t.ex. vägghörn, 

fönsternischer och bjälklagskanter. Värmeledningen genom köldbryggor ges nedan i ekvation (3-6) 

(Karlsson, 2006). 

 
𝑄𝑘𝑏 = (∑ 𝜓 ∗ 𝑙 + ∑ 𝜒) ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) 

(3-6) 

𝜓 är värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor (W/mK) och l köldbryggans längd (m), 𝜒 är 

värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggor (W/mK). Köldbryggor inkluderas ofta i det 

totala värmemotståndet för ett byggnadselement enligt ekvation (3-7). 

 𝑈𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑈 ∗ 𝐴 + ∑ 𝜓 ∗ 𝑙 + ∑ 𝜒 (3-7) 

Där 𝑈𝑡𝑜𝑡 är det totala värmemotståndet för byggnadsdelen (W/K) (Karlsson, 2006). 

I en byggnad uppstår även värmeförluster från ventilationssystemet. Detta kan göras mekaniskt med 

fläktar eller ske naturligt på grund av termiska drivkrafter från temperaturdifferenser i och utanför 

byggnaden. Värmeförluster från ventilationen kan väsentligt minskas genom värmeåtervinning av 

frånluften till exempelvis inkommande utomhusluft som visas i Figur 3-7 nedan eller återvinning till 

byggnadens uppvärmningssystem med en frånluftsvärmepump (Karlsson, 2006). 

 

Figur 3-7 Principskiss över ett mekaniskt ventilationssystem med värmeåtervinning 

Effekten som krävs för att driva fläktarna i ett mekaniskt ventilationssystem ges av ekvation (3-8). 

 

 
𝑃𝑓 =

𝑞 ∗ ∆𝑝𝑡𝑜𝑡

ƞ𝑡𝑜𝑡
 

(3-8) 

 

Fläkteffekten 𝑃𝑓 för att tillgodose flödesbehovet i en byggnad beror på flödet 𝑞 (m3/s), tryckhöjningen 

∆𝑝𝑡𝑜𝑡 som fläkten uträttar (Pa) samt fläktens totala verkningsgrad ƞ𝑡𝑜𝑡. Utöver ventilationen sker även 

infiltration av uteluft i byggnaden till följd av otätheter i klimatskalet. Intern värmegenerering uppkommer 

t.ex. ifrån mänsklig aktivitet i en byggnad i form av avgiven kroppsvärme. Värme tillförs också ifrån 

elektrisk utrustning där den använda elenergin avges som värme. Utifrån fås även värme från 

solinstrålning genom fönster (Karlsson, 2006). 

3.5 Normalårskorrigering 
För att se effekterna av en energieffektiviseringsåtgärd i en fastighet krävs att energianvändningen mäts. 

Detta jämförs sedan med fastighetens energianvändning från tidigare år för att kunna erhålla resultatet 

från åtgärderna. Ett problem som då inställer sig är svårigheten att bedöma värmeanvändningen som är 

ett resultat av åtgärden eller av avvikelser i klimatet för det aktuella året. En uppmätt minskad 

energianvändning kan till exempel bero på att det är ett varmare år än året tidigare och inte alls på de 

åtgärder som gjorts.  
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För att frigöra energianvändningens beroende av det aktuella klimatet används normalårskorrigering 

(Schulz, 2003). Normalårskorrigeringen tillåter fastighetsägaren att på ett tydligt sätt se variationer i 

fastighetens värmebehov och därigenom ta beslut om lämpliga åtgärder för att spara värme och därmed 

också pengar. Det är viktigt att understryka att normalårskorrigeringen inte är en exakt vetenskap och 

avvikelser kan ske, men det är en förutsättning för att kunna handla ändamålsenligt (Heincke et al., 2011). 

Nedan följer de två vanligaste metoderna för att normalårskorrigera fastigheters värmebehov. 

3.5.1 Graddagar 

En graddag definieras som differensen mellan en balanstemperatur, tbalans,i,, då ingen värme behöver 

tillföras byggnaden för att erhålla önskad, förutbestämd, innetemperatur och ett dygnsmedel för 

utetemperaturen, tute,i, för varje dygn, i. Detta summeras därefter per månad eller per år enligt ekvation 

(3-9). 

 𝐺𝐷 = ∑(𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠,𝑖 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖)

𝑖

 𝑖 = 1,2, . . , 𝑁 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 (3-9) 
 

Balanstemperaturen, även benämnd eldningsgräns, är satta värden från SMHI och var tidigare ett 

varierande värde under året för att ta hänsyn till intern värmegenerering som solinstrålning, personvärme, 

apparater etc. Balanstemperaturen var då lägre sommar, vår och höst än vinter för att större del av 

uppvärmningen då kommer från solinstrålning (Schulz, 2003). Från och med första januari 2015 är dock 

de varierande eldningstemperaturerna borta och SMHI erhåller en fast eldningstemperatur på 17˚C 

(SMHI, 2014a). Graddagarna används sedan för att få fram den normalårskorrigeringsfaktor, F, som 

ligger till grund för korrigeringen enligt ekvation (3-10). 

 𝐹 =
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐺𝐷
 (3-10) 

 

Där GDnormal är officiella normalårskorrigerade graddagar från åren 1981-2010 för den specifika orten och 

tillhandahålls även de av SMHI (SMHI, 2014a).  

När normalårskorrigeringsfaktorn är känd fås den normalårskorrigerade energianvändningen enligt 

ekvation (3-11). Energi som går åt till uppvärmning av tappvarmvatten, Qvv, anses oberoende av 

utetemperatur varpå den inte påverkas av normalårskorrigeringsfaktorn, F (Heincke et al., 2011). 

 𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑣𝑣 + (𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑣𝑣) ∗ 𝐹  (3-11) 
 

Att normalårskorrigera med graddagar är ett grovt, men vanligt sätt att erhålla en klimatoberoende 

värmeanvändning på. En fix balanstemperatur tar ingen hänsyn till variationer i intern värmegenerering 

och metoden är mer beroende av fastighetens geografiska läge snarare än dess klimatskal som skiljer sig 

avsevärt mellan exempelvis äldre flerbostadshus och nya lokalbyggnader (Heincke et al., 2011). 

3.5.2 Energi-Index 

Energi-Index utgår ifrån den utetemperaturbaserade graddagsmetoden men har ett antal specifika 

skillnader från ursprunget. Medan graddagsmetoden relateras till en orts utetemperatur och endast 

använder sig av ett schabloniserat värde av den interna värmelasten så tar Energi-Index hänsyn till 

påverkan av både vind, solinstrålning och fastighetens värmetröghet (Schulz, 2003; Heincke et al., 2011). 

Då Energi-Index baseras på omfattande beräkningar för att efterlikna den specifika byggnadens 

värmebalans så behövs heller inte de traditionella eldningsgränserna. Metoden är utvecklad av SMHI och 

använder sig av mjukvaran ENLOSS för att genomföra normalårskorrigeringen som baseras på 

normalåret från perioden 1965-1995. Nackdelen ligger i det begränsade antalet typbyggnader som är 

inlagda i systemet. Det gör att det ligger en osäkerhet i skillnaden mellan den verkliga och den fiktiva 

fastigheten. Detta gör att Energi-Index metoden i dagsläget lämpar sig främst för äldre bostäder samt 

flerbostadshus (Heincke et al., 2011). 
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3.6 Effekten av förändrad avkylning i fjärrvärmesystemet 
Ett fjärrvärmesystems prestanda påverkas av en mängd olika parametrar varav avkylningen som sker i 

nätet är en av de viktigaste. Avkylningen beror till stor del på värmeprestandan hos de anslutna 

undercentralerna där värmen levereras. Förenklat kan mängden avgiven värme från fjärrvärmenätet till 

undercentralen skrivas enligt ekvation (3-12). Den avgivna värmeeffekten beror på massflödet �̇� (kg/s) 

samt avkylningen av framledningstemperaturen 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 till returtemperaturen 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 (ºC).  

 �̇� = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) (3-12) 

 

Om uttaget av energi vid undercentralen minskar med ett bibehållet massflöde och 

framledningstemperatur kommer fjärrvärmens returtemperatur enligt ekvation 3-12 att höjas. 

Framledningstemperaturen, eller temperaturen på det vatten som går från produktionsanläggningen till 

kundcentralerna i fjärrvärmenätet styrs av en framledningskurva.  Den är en funktion av hur 

framledningstemperaturen ska variera med utomhustemperaturen. Detta medför att både framlednings- 

och returtemperaturen kommer att variera med utomhustemperaturen. För en fjärrvärmeproducent är det 

viktigt att optimera så att temperaturen i fjärrvärmenätet blir så låg som möjligt med hänsyn till den energi 

som ska levereras. Låga temperaturer medför en mängd fördelar både produktions- och 

distributionsmässigt, se nedan (Ekström et al., 2000; Selinder & Walletun, 2009).  

 Sänkt 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ökar värmeåtervinningen i rökgaskondenseringen 

 Sänkt 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 och/eller 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 ger en högre elverkningsgrad i ett kraftvärmeverk 

 Ökad möjlighet att återvinna industriell spillvärme vid sänkt 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 

 En sänkning av 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 eller höjning av 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 medför reducerat flöde i 

distributionssystemet vilket minskar pumpenergikostnaden. 

 Sänkt 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 och/eller 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 minskar värmeförlusterna från distributionssystemet. 

 En sänkning av 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 eller höjning av 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ökar leveranskapaciteten i det befintliga 

distributionssystemet.  

Vid rökgaskondensering tas värmen i rökgaserna från pannan till vara på genom att få kondensera mot 

det returvatten som inkommer till värmeverket. Även här gäller enligt ekvation (3-12) att en högre 

returtemperatur tillåter en mindre avkylning av rökgaserna och därmed sänks mängden potentiell 

överförbar värme från rökgasen och således också systemets verkningsgrad (Selinder & Walletun, 2009). 

3.6.1 Orsaker  

Att förhöjda returtemperaturer påverkar systemets verkningsgrad är nu känt. Orsakerna till förhöjda 

returtemperaturer är dock flera. Den vanligaste orsaken är enligt Ekström et al. (2000) skötselfel vid 

fjärrvärmecentralerna där bland annat börvärden för flöde och temperatur ställs in för högt. Walletun 

(1999) tillägger att dålig service och överdimensionerade värmeväxlare i fastigheternas fjärrvärmecentral 

också är vanliga orsaker till problemet. 

Både Ekström et al. (2000) och Werner & Winberg (1987) belyser problemet med kortslutningsflöden 

mellan fram- och returtemperaturer. Detta sker främst på sekundärsidan ute vid fastigheten men 

uppkommer också i distributionsnätet. Kortslutningen innebär att det under fastigheten eller nätets 

livslängd uppkommit ombyggnationer där tidigare ledningar glömts bort vilket har gjort att flöden leds 

förbi värmeväxlare och radiatorsystem. Detta gör att delflöden saknar avkylning helt vilket då direkt höjer 

returtemperaturen. 

Merparten av de undersökningar som har gjorts på området pekar på att problemet främst ligger i den 

mänskliga faktorn och bristande kunskap på indata vid installation och service av fjärrvärmecentraler i 

nätet.  
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Det finns dock också orsaker som uppkommer vid suboptimering av värmetillförseln där till exempel en 

frånluftsvärmepump installeras på fastighetens radiatorretur för att erhålla bästa möjliga verkningsgrad 

men medför därmed en högre returtemperatur i fjärrvärmesystemet (Boss, 2012) 

3.7 Investeringskalkylering 
När en nyinvestering av en produkt, maskin eller liknande ska göras bör det mest lönsamma alternativet 

väljas. Detta kan fastställas genom att en investeringskalkyl görs. Denna hjälper till att rangordna 

alternativen efter lönsamhet för att lättare få en överblick av vilken investering som bör göras. Nedan 

presenteras relevanta begrepp och metoder för att utföra detta. Samtlig information är hämtad utifrån 

Göran Anderssons bok, Kalkyler som beslutsunderlag – kalkylering och ekonomisk styrning (Andersson, 2008) 

samt Bertil Tells Investeringskalkylering i praktiken (Tell, 1978). 

3.7.1 Payback- metoden 

Den enklaste och mest förekommande kalkylmetod som används vid investeringar är Payback-metoden. 

Metoden tar endast hänsyn till när en investering har återbetalat sig genom det inbetalningsöverskott som 

den genererar. Snabbast återbetalning ger det bästa alternativet. Således lägger den ingen vikt i ränta och 

ingen diskontering görs (Se 3.6.2). Inte heller tas någon hänsyn till de betalningar som sker efter att 

investeringen har betalat sig. Ett vanligt antagande som görs är att inbetalningsöverskottet är lika stort 

från år till år vilket då gör att Payback-metoden kan beskrivas som ekvation (3-13). 

 
𝑃𝐵 =

𝐺

𝐵
 

 

(3-13) 
 

Där G är den totala utbetalningen för grundinvesteringen, B motsvarar det årliga inbetalningsöverskottet 

och PB är återbetalningstiden, payback-tiden, för investeringen. Metoden kan användas som enskild 

kalkyl eller som ett sållningsverktyg för att mer noggrant kunna undersöka ett mindre antal alternativ. 

3.7.2 Diskonterad Payback och Nuvärdesmetoden 

I en investeringskalkyl koncentreras relevansen till betalningsströmmarna, in- och utbetalning, samt till de 

tidpunkter som de inträffar. Den stora skillnaden på Payback och övriga investeringsmetoder är att den 

inte tar hänsyn till att betalningar vid olika tillfällen inte är direkt jämförbara. En krona som erhålls idag är 

till exempel mer värd än en krona som utfaller om ett år. Sätts dagens erhållna krona in på en bank med 

en räntesats på 6 % så motsvarar det 1,06 kr om ett år. För att göra dessa betalningsströmmar jämförbara 

krävs det att betalningsströmmarna förflyttas i tiden genom så kallad diskontering. Genom att ansätta en 

diskonterings-, också kallad kalkylränta, så tillåts alla betalningsströmmar att jämföras utifrån samma 

tidpunkt. Ansätts detta i Payback-metoden fås den diskonterade payback-metoden enligt ekvation (3-14) 

där grundinvesteringen (G) antas betalas under första året och behöver då inte diskonteras. 

 

𝑃𝐵 = 𝐺 − ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

Å

𝑡=0

= 0 

 

(3-14) 
 

𝐵𝑡 är den löpande nettobetalningen (inbetalning - utbetalning) vid år t och k är kalkylräntan. Kalkylräntan 

motsvarar det avkastningskrav på kapital som företaget i fråga har. Å är avbetalningstiden. 
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Tidpunkten för en investering utgår ofta ifrån nuläget, varpå följande metod i ekvation (3-15) betecknas 

som Nuvärdesmetoden. Ger metoden ett positivt nettonuvärde, NNV, i ekvation (3-16) motsvarar det en 

lönsam investering och ger då indikationer på att investeringen bör göras. Blir nettonuvärdet negativt 

påvisar det en icke lönsam investering.  T är investeringens ekonomiska livslängd. 

 

 𝑁𝑉 = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

(3-15) 
 

 

 𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐺 
 

(3-16) 
 

3.8 Miljövärdering av el och fjärrvärme 
All energianvändning medför en miljöpåverkan. Beroende på angreppssättet som används under en analys 

av dessa så kan resultatet av emissionsfaktorerna skilja sig med upp till en faktor 100, vilket gör detta 

ställningstagande avgörande när effekterna på miljön ska fastställas (Gode et al., 2009). Det finns flera 

olika miljöpåverkanskategorier för att bedöma en aktivitets inverkan på miljön där de vanligaste är 

övergödningspotential, försurningspotential och växthuseffekten där den sistnämnda ger störst inverkan 

på klimatet. Utöver den mest kända gasen, koldioxid, är även metan (CH4) och lustgas (N2O) kraftigt 

bidragande faktorer till växthuseffekten. För att lättare kunna sammanställa och jämföra effekten av dessa 

benämns de ofta som koldioxidekvivalenter, CO2,ekv, (Gode et al., 2011) där CO2 motsvarar en ekvivalent, 

CH4 motsvarar 23 och N2O 296 koldioxidekvivalenter. Dessa värden fastställdes 2009 i EU-direktivet 

som berör förnybara energislag (EU-parlamentet, 2009) och visar på vilken inverkan de olika gaserna har 

på växthuseffekten per viktenhet. 

Vid beräkning av CO2-utsläpp bör man skilja på fossil och biogen koldioxid där den förstnämnda bidrar 

till en nettoökning av koldioxid i atmosfären i och med frigörelsen av fossilt lagrat kol. Det biogena kolet 

tillhör däremot det naturliga kretsloppet där kol avges vid förmultning och binds vid tillväxt av växtlighet. 

Således bidrar det inte direkt till någon nettoökning av emissioner, men däremot bär den biogena massan 

de ökade utsläppen från produktion och distribution av densamma vid bränsletillverkningen (Zetterberg 

& Hansén, 1998; Gode et al., 2011). 

När el ska miljövärderas talas främst om två begrepp; medelel och marginalel. Begreppet medelel används 

främst då el ska miljövärderas i bokföringssyfte. Emissionsfaktorn återspeglar ett medelvärde av den 

bränslemix som används i elsystemet baserat på statistik. Resultatet blir då att emissionsfaktorn, F, för den 

använda elen är den totala summan av andelen växthusgasutsläpp uttryckt i CO2,ekv, a, från varje 

produktionsanläggning, Fi enligt ekvation (3-17). 

 𝐹 = ∑ 𝑎 ∗ 𝐹𝑖 
(3-17) 

 
 

Detta gör att all elanvändning värderas lika och att all elanvändning bär skuld till att den mest 

utsläppsintensiva marginalproduktionen av el finns. Då medelel baseras på den procentuella andelen i 

mixen så varierar värdet kraftigt beroende på om systemgränsen sätts runt exempelvis Sverige, Norden 

eller Europa (Engström et al., 2009; Gode et al., 2009).  

Då det är fråga om att se en förändring i elanvändningen lämpar sig medelel sämre då den inte återspeglar 

den marginalproduktion som berörs vid ökad eller minskad elanvändning. Då används istället begreppet 

marginalel, som ansätter den produktionstyp med högst rörlig kostnad som representativ för elmixen 

(Engström et al., 2009). I Figur 3-8 nedan ses ett exempel på när marginalproduktionen är baserad på 

kolkondens varpå emissionsfaktorn för kolkondens ansätts för de förändringar av elanvändning som sker 
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i systemet. Vid en kraftig sänkning eller ökning av förbrukningen kommer bränslet för 

marginalproduktionen att ändras och med det ändras också emissionsfaktorn. 

 

Figur 3-8 Beskrivning av marginalproduktion. Rörlig produktionskostnad för olika typer av elproduktionsanläggningar 
och elproduktionsförmåga inom det nordiska elsystemet. Värden och energislag utgår från Nordisk elförbrukning år 
2000 

Miljövärdering av växthusgasutsläpp är generellt enklare att göra för fjärrvärme än för el. Detta beror på 

att fjärrvärmenäten är lokala och en tydlig systemgräns är lättare att göra. Varje fjärrvärmenät har dock en 

unik bränslemix med unika emissionsfaktorer. Fjärrvärme kan produceras med en mängd olika tekniker, 

exempelvis avfallspannor, kolpannor, oljepannor, värmepumpar, biobränslepannor eller spillvärme. Hur 

användningen av dessa produktionsslag prioriteras beror på vad den rörliga kostnaden är för att 

producera värme. Under sommarhalvåret då efterfrågan är låg används den billigaste typen av produktion 

för att producera värme. Under årets kalla dagar då effektbehovet är stort behöver 

produktionsanläggningar med dyrare produktionskostnader kopplas in, exempelvis olja. 

Marginalproduktionen i ett fjärrvärmenät är alltså effektberoende där effektbehovet i sin tur är beroende 

av utetemperaturen. Detta innebär att marginalproduktionen varierar över året (Persson, 2008). Ett 

exempel på hur marginalproduktionen kan variera ses nedan i Figur 3-9. 
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Figur 3-9 Principiellt varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktion där kraftvärmeverket har avfall-, trä, kol- och 
oljebaserad värmeproduktion med oljeeldad hetvattencentral som spets 

3.9 Primärenergi 
Jordens resurser är begränsade och den ökande efterfrågan av energi kommer att bli en stor framtida 

utmaning. Primärenergi är ett verktyg för att försöka visa den verkliga resurs- och energianvändningen. 

Det finns dock många svårigheter i hur primärenergi ska användas, bland annat vilka systemgränser som 

ska gälla samt hur allokeringen av primärenergi ska göras. 

3.9.1 Definition 

Primärenergi definieras som den energi som ursprungligen finns i en obearbetad energiresurs, exempelvis 

råolja, biobränslen, naturgas eller solljus. Energiresursen har alltså inte genomgått någon typ av 

omvandling till en annan form av energi genom mänskliga aktiviteter. Vid till exempel produktion av el 

sker förluster vid produktion och transport av energin i elnäten. Högre förluster innebär en högre 

primärenergianvändning. Det blir då ett mått på den energi som, ur ett livscykelperspektiv, använts för att 

leverera t.ex. en kWh till eluttaget. Primärenergi är alltså ett bra sätt att visa på den verkliga energiåtgången 

till skillnad mot slutanvänd energi och detta synsätt kan ses i Figur 3-10 (Gode et al., 2011). Slutanvänd 

energi kan omvandlas till primärenergi med hjälp av primärenergifaktorer, PEF. Dessa används för att 

beräkna den totala energiåtgången för att producera en slutlig nytta, exempelvis en kWh el. PEF fastställs 

som total tillförd primärenergi dividerat med nyttogjord energi enlig ekvation (3-18). 

 

 𝑃𝐸𝐹 =
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
 

(3-18) 
 

 

För att kunna bestämma all primärenergi per enhet slutanvänd energi så måste energiåtgången i hela 

kedjan kartläggas. Detta omfattar allt ifrån utvinning, transport och omvandling till transmissions- och 

distributionsförluster (Gode et al., 2012). 
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Figur 3-10 Primärenergi tas från botten av pyramiden som sedan omvandlas och transporteras i flera steg innan den 
når den slutliga användaren. Primärenergifaktorn beskriver hur mycket primärenergi som används för varje enhet 
slutanvänd energi. Inspirerad av Gode et al. (2012) 

3.9.2 Systemgränser 

En stor svårighet när energisystemanalyser ska göras är var systemgränsen dras. För att kunna beräkna 

primärenergifaktorer konsekvent måste en avgränsning göras för vilken primärenergi som ska ingå och 

vilken nyttig eller levererad energi som avses. I vetenskapliga studier är det vanligt att bidrag som utgör 

mindre än en bestämd andel av totalen utelämnas, exempelvis bidrag som är mindre än en procent av den 

slutanvända energin i fallet med primärenergi (Hägerby et al., 2012). Kortfattat innebär det att all 

information som rör ett energislag ska tas med när PEF beräknas så länge som miljöpåverkan utgör mer 

än en procent av totalen.  

Ett annat problem är hur allokeringen av primärenergianvändningen ska göras mellan olika produkter 

eller energislag (Hägerby et al., 2012). Några exempel på detta är hur primärenergin ska fördelas mellan en 

tillverkad produkt och spillvärmeleverans för en industri, samt vad som ska bära primärenergin vid 

förbränning av avfall; energisystemet eller avfallsproducenten? Utrymmet för diskussion om hur 

allokeringen ska genomföras är stort och kommer allt som oftast att vila på subjektiva bedömningar. Det 

är dock viktigt att allokeringsprocessen vilar mot vetenskapliga studier och inte låter sig styras av 

särintressen (Hägerby et al., 2012). 

3.9.3 Värdering av primärenergi  

Persson et al. (2005) tar upp en metod som gör skillnad på olika typer av energislag, där de beroende på 

ursprung värderas med olika primärenergifaktorer; 

 Icke förnybar (kol, olja, naturgas och uran) 

 Förnybar, icke fritt flödande (biobränsle, vattenkraft, avfall och spillvärme) 

 Förnybar, fritt flödande (solkraft, vindkraft och vågkraft) 

Anledningen till att denna åtskillnad görs är för att inte likställa primärenergi från t.ex. kol med vindkraft. 

Ekvation (3-18) innebär att primärenergifaktorn alltid blir lika med eller större än 1 för den slutanvända 

energin. Här görs dock en skillnad på förnybar, fritt flödande energi som värderas ha en 

primärenergifaktor lika med noll. Exklusive den primärenergi som fås uppströms vid exempelvis 

omvandling och distribution. Anledningen till detta är att solkraft, vindkraft och vågkraft inte anses vara 
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en begränsad resurs. Till skillnad från icke förnybara och förnybara, icke fritt flödande energiresurser 

(Persson et al., 2005). Energi från restvärme och hushållsavfall till fjärrvärme värderas ofta på samma sätt 

trots att den inte räknas som fritt flödande. Anledningen till detta är att både hushållsavfall och restvärme 

är oundvikliga som biprodukt från ett modernt tillverkande samhälle, där oftast den enda avsättningen för 

energin finns i fjärrvärmenätet (Gode et al., 2012). Något som det åter bör tryckas på är svårigheterna 

rörande värdering och allokering av primärenergi och att det i slutändan handlar om prioriteringar och 

tyckande. Nedan i Figur 3-11 presenteras primärenergifaktorer från Miljöfaktaboken (2011) för olika 

energislag. PEF för el är hämtad ur EU:s energieffektiviseringsdirektiv som en standardvärdering för 

europeisk el (EED, 2012). Bedöms primärenergifaktorn för el enbart utifrån nordiskt elproduktion så 

ansätts den i Miljöfaktaboken till 1,74. 

 

Figur 3-11 Primärenergifaktorer för ett urval energislag till fjärrvärme (Miljöfaktaboken, 2011) 

PEF för avfall värderas till 0,04 och det beror på att det avfall som kommer till förbränningen anses vara 

näst intill helt uttjänt för annan användning. Det antas alltså att samhället har återvunnit de material som 

går att återvinna från avfallet när det väl hamnar i den irreversibla process som sker vid energiåtervinning. 

Värmebolaget belastas alltså inte för primärenergin i avfallet som kommer i deras ägo. Det som 

tillkommer är då endast den extra hjälpenergi vid distribution och transport som insamlingen av avfallet 

kräver. Det finns flera andra sätt att värdera avfall på och Gode et al. rekommenderar i rapporten 

”Primärenergi i avfall och restvärme” (2012) följande synsätt: 

Avfallet ses som en resurs som utvinns ur samhället där primärenergin som går åt till att producera och 

använda det som senare blir avfall tillskrivs producenten och användaren. Den primärenergi som finns 

kvar i avfallet tillskrivs värmebolaget i de fall som det är vettigare att materialåtervinna än att 

energiåtervinna. Med metoden ”Bordetänkandet” antas 57 av energiprocenten i svenska hushållsavfallet vara 

möjligt att materialåtervinna. Den nya PEF för avfall beräknas då med följande antaganden hämtade från 

Gode et al. (2012): 

 𝑃𝐸𝐹𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝑃𝐸𝐹𝑎𝑒 ∗ 𝛾𝑎𝑒 + 𝑃𝐸𝐹𝑎å ∗ 𝛾𝑎å + 0,04 (3-19) 

 

Där indexering ae står för de avfallsfraktioner som inte är vettiga att materialåtervinna och γ är den 

procentuella andelen av bränslet. Index aå motsvarar de avfallsfraktioner som är vettiga att 

materialåtervinna. 0,04 är som tidigare visat tillägget för hjälpenergi. Den slutgiltiga faktorn för avfall blir 

då: 

 𝑃𝐸𝐹𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 = 0 ∗ 0,43 + 1 ∗ 0,57 + 0,04 = 𝟎, 𝟔𝟏 (3-20) 
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4. Metod 
Kapitlet beskriver hur en fallstudie har gjorts på två byggnadsobjekt där frånluftsvärmepumpar är installerade. Arbetsgång, 

tillvägagångssätt och antaganden som gjorts för att dessa fastigheter skulle kunna modelleras beskrivs samt hur arbetet lades 

upp för att nå resultaten. Vidare beskrivs de kriterier och driftfall som är av intresse i arbetet och argument för dessa.  

4.1 Val av kriterier 
Initialt i projektet valdes de kriterier ur vilka analysen av åtgärderna skulle ske. Dessa bör utgöra samma 

bedömningsgrund som används i liknande undersökningar inom ämnet för att skapa ett generellt, 

jämförbart resultat. I både fastighets- och energibranschen idag talas det främst om tre kriterier som är 

relevanta då effektiviseringar görs. De två första är ekonomi och miljö och dessa är entydiga. Ekonomi 

beskriver den besparing tillika förlust som en förändring medför de berörda parterna. Detta kommer 

alltså att till exempel involvera kostnaden för både grundinvestering, minskad inköpt fjärrvärme och ökat 

inköpt el för bostadsbolaget, samt utebliven fjärrvärmeproduktion för energibolaget. Miljökriteriet belyser 

den förändring i nettoutsläpp av växthusgaser som en åtgärd ger upphov till. Detta presenteras utifrån 

både ett nordiskt och europeiskt systemperspektiv. Det tredje kriteriet benämns ibland både som resurs, 

samhälle, socialt eller liknande men innebörden av dessa är snarlik; en systemsyn på en handlings inverkan 

för samhället. I denna rapport beskrivs kriteriet som resurs och syftar då på den primärenergi som åligger 

det globala energisystemet i och med en förändring. Definitionen av kriterierna är gemensamt framtagen 

med Stångåstaden, Tekniska verken och Linköpings kommun samt baseras i grunden på de definitioner 

som presenteras i Miljöfaktaboken (Gode et al., 2011). Boken finansierades av bland annat Värmeforsk, 

Svensk Fjärrvärme och IVL och anses i dagsläget vara den mest detaljerade sammanställning av 

emissionsfaktorer i det Svenska energisystemet som finns. 

En mer utförlig bild av vad de olika kriterierna baseras på vid beräkningen av dem presenteras nedan i 

kapitel 4.9-4.11. Däri presenteras också de känslighetsanalyserna som kommer att göras efter erhållna 

resultat. De kommer att ge en klar bild av hur resultaten står sig mot förändringar av utvalda parametrar 

som bedöms kunna påverka resultatet mest. De kommer också att ge en mer generell bild av 

beräkningarna då det i dagsläget finns långt fler än ett sätt att bedöma systempåverkan utifrån de 

kriterierna som ställs. Det ger därmed en bredd i rapporten och ett jämförbart resultat utifrån flera olika 

perspektiv. 

4.2 Datainsamling 
De data som inhämtats under projektets gång kan delas upp i fastighetspecifik data och data knutet till 

energianvändningen. Dessa rådata har bearbetats för att kunna användas i modelleringsprogrammet. 

Genom att få modellen snarlik verkligheten ges möjligheten att undersöka systemet på ett mer 

överskådligt sätt och därmed också se effekterna av eventuella förändringar. 

4.2.1 Fastigheter 

Indata till modellerna baseras på arkitekt- och konstruktionsritningar för de berörda fastigheterna. Utifrån 

dessa kunde information om husens storlek, fasadutformning och fönsterarea, interna volymer och 

lägenheternas planlösningar hämtas. Då ritningarna var äldre och saknade uppdateringar för eventuella 

nybyggnationer och renoveringar så gjordes besök på fastigheterna för att säkerställa att de stämde. 

Information om frånluftsvärmepumparna hämtades från driftkort från installationen samt från 

tillverkaren. Detta kompletterades med information från tidigare konsultrapporter som gjorts på 

fastigheterna i samband med tidigare energieffektiviseringsåtgärder. Ytterligare byggnadsdata, underlag 

och utredningar hämtades från Stångåstadens interna projektdatabas. 



 
  

29 
 

4.2.2 Energianvändning 

Rådata för elanvändning, fjärrvärmeanvändning, flödesdata samt fjärrvärmesystemets temperaturer 

hämtades från befintliga mätpunkter som loggar information för Tekniska verkens räkning. Då 

mätpunkterna för fjärrvärmeanvändningen täckte fler fastigheter än de studerade bearbetades den 

informationen för att ta bort energianvändningen från de andra byggnaderna. Detta gjordes med avseende 

på andelen uppvärmd area, Atemp, för respektive byggnad. Uppmätt data och egna beräkningar jämfördes 

även med energideklarationerna som fanns för byggnaderna. Det fastställdes att dessa var baserade på 

grova antaganden vilket gjorde att det snarare användes som ett komplement till uppmätt data. 

Normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning enligt Energi-index är hämtat från Stångåstaden. 

För att mäta frånluftsvärmepumparnas specifika elanvändning krävdes att egna elmätningar gjordes på 

Fastighet A. Där mättes eleffekt minutvist under två veckor. Anledningen till den egna mätningen var att 

den stationära mätutrustningen som loggade värmepumpen till en början inte var i drift. Den kom dock 

igång en tid efter att de egna mätningarna hade gjorts vilket gjorde att de kunde valideras mot varandra. 

På Fastighet B var mätutrustningen igång vilket gjorde att inga egna mätningar bedömdes vara 

nödvändiga. Utifrån dessa data kunde både använd el och tillförd värme utläsas och därmed också 

värmefaktorn enligt ekvation (3-1). 

4.3 Normalårskorrigering 
För att kunna frikoppla energianvändningen för fastigheterna från skiftande utomhusklimat vid olika år 

krävdes att värdena normalårskorrigerades. Då teorin för normalårskorrigering pekar på skillnader i 

resultat beroende på vilken metod som användes gjordes detta på flera sätt för att säkerställa en korrekt 

korrigering. Till att börja med beräknades graddagar genom att bestämma en normalårskorrigeringsfaktor 

utifrån SMHI och Tekniska verkens data. Detta jämfördes sedan med den graddagskorrigering och 

energi-indexkorrigering som presenteras på respektive fastighets energideklaration. Slutligen användes 

även de energi-index som Stångåstaden själva använder vid beräkning. Med dessa fyra sätt bedömdes 

tillförlitligheten i beräkningarna vara tillräcklig och resultatet av dem presenteras i kapitel 5.1.  

4.4 BV2 
Vid modellering av Fastighet A och B så valdes BV2 som program för att simulera byggnadernas 

energisystem. Programmet fokuserar på byggnadens uppvärmnings- och ventilationssystem och ställer 

låga krav på detaljerad indata för byggnadsskalet. Detta ses som en fördel då tillgången till detaljerad 

byggnadsdata är begränsad för de berörda byggnaderna i detta arbete. Programmet är utvecklat av CIT- 

Energy Management AB och dess teoretiska grund bygger på Per Erik Nilssons doktorsavhandling 

”Heating and cooling requirements in commercial buildings” (Bergsten, 2001). BV2 är validerat med det 

amerikanska energiberäkningsprogrammet DOE 2 (DOE, 2011). Beräkningar av byggnadens 

värmebalans görs med den finita differensmetoden och upplösningen sker ej timvis. Fördelen med detta 

är att årsberäkningar går att genomföra på mindre än en sekund (Bergsten, 2001). 

4.4.1 Indata 

Majoriteten av indata till BV2 i denna rapport för Fastighet A och B hämtades från Stångåstadens interna 

databas. All indata som användes i modelleringen kan ses i Appendix A – Indata. 

För modellering i BV2 väljs den ort som motsvarar byggnadens geografiska läge. Orten representerar en 

klimatfil som hämtas från mjukvaran METEONORM utvecklat av Metotest. Hämtad klimatdata grundas 

i historiskt uppmätta värden för utomhustemperatur och solinstrålning (CIT, 2013). 

Indata för byggnadens konstruktion anges som areor och värmemotstånd för fasad, tak, platta mot mark, 

fönster, portar samt den totala uppvärmda arean och volymen. Köldbryggor är inkluderade i det angivna 

värmemotståndet för varje byggnadsdel. Detta innebär att programmet simplifierar den modellerade 

byggnaden till ett rätblock oavsett ursprunglig form, där alla ytor är summerade värmemotstånd och 

areor.  
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Den interna värmegenereringen anges som intern värme från personer, maskiner och belysning. Värme 

från personer ansätts till ett medel på 80W och antal personer som i programmet antas per lägenhet anges 

nedan i Tabell 4-1 (SVEBY, 2009). 

Tabell 4-1 Antal personer per lägenhet, 3H-projektet 1998-2003 (SVEBY, 2009) 

Lägenhetsstorlek 1 rum och 
kokvrå 

1 rum och 
kök 

2 rum och 
kök 

3 rum och 
kök 

4 rum och 
kök 

5 rum och 
kök 

Antal personer 1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 

 

Intern värmegenerering från maskiner och belysning är hämtade från den uppmätta elförbrukningen för 

anslutna leveranspunkter till byggnaderna. Elförbrukningen innefattar både den årliga fastighetselen samt 

den årligt förbrukade hushålls- och verksamhetselen. Klimathållningssystemet är ett frånluftssystem med 

angivet frånluftsluftflöde, specifik fläkteffekt för frånluftssystemet samt konstant inomhustemperatur. 

Tappvarmvattenanvändningen för respektive byggnad utgår till stor del ifrån existerande 

energideklarationer. Detta värde har dock senare korrigerats när modellen kalibrerats mot den 

normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen.  

Slutligen läggs värmeproduktionssystem in i modellen, i detta fall ett fjärrvärme- och 

frånluftsvärmepumpsystem. Teknisk indata för dessa kan ses i Appendix A – Indata. En detaljerad 

beskrivning av arbetsgången ses i användarmanualen för BV2 (CIT, 2013). 

4.4.2 Antaganden och begränsningar 

Det ligger flera begränsningar och antaganden i BV2 som bör lyftas. Till att börja med är som tidigare 

nämnt mängden indata begränsad till att modellera fastigheten som ett rätblock. Där kan ingen specifik 

uppbyggnad och placering av exempelvis innerväggar eller radiatorer göras.  

Frånluftsvärmepumpen som ansätts i programmet är inte beroende av frånluftsflödet. Detta innebär att 

den återvunna värmen från frånluftsvärmepumpen kan överstiga energimängden som finns att tillgå i 

frånluften. Att detta inte sker måste då manuellt säkerställas med ekvation (3-3) eller mätvärden av den 

tillförda effekten för den verkliga frånluftsvärmepumpen. 

Det finns ytterligare begränsningar i hur frånluftsvärmepumpen modelleras och det är bland annat det 

faktum att värmefaktorn beror linjärt av utetemperaturen, vilket är en förenkling av hur den verkliga 

värmefaktorn varierar. Detta har i viss mån åtgärdats genom kalibreringen som presenteras i kapitel 4.5. 

De utdata som erhålls ur BV2 ges endast baserat på utetemperatur. Värmebehovet kan inte redovisas med 

avseende på varken timmar eller dygn. Inte heller kan specifik elanvändning för värmepumpen redovisas 

utan endast månadsvärden för total förbrukad el för fastigheten. Detta gör att utdata många gånger 

behöver bearbetas manuellt i flera steg för att kunna presenteras.  

All beräkning utgår från en fiktiv utetemperatur. Denna är framtagen dynamiskt genom utetemperaturens 

variation i kombination med byggnadsskalets värmetröghet. Om byggnaden inte har någon värmetröghet 

är den fiktiva temperaturen densamma som den verkliga utetemperaturen. Vid oändlig värmetröghet blir 

fiktiv temperatur samma som årsmedeltemperaturen. Detta gör att momentana utetemperaturen inte är 

exakt samma för olika fastigheter trots att de är belägna på samma plats. Då resultatet redovisas beroende 

av utetemperatur är det inte möjligt att direkt addera resultatet av olika filer utan att få en viss 

temperaturskillnad vid samma tidpunkt på dygnet. Då detta görs för Fastighet 1B, 2B och 3B krävdes att 

utetemperaturerna sorterades efter heltal för att kunna summeras till Fastighet B. 

En begränsning när det handlar om så små variationer som sker i energianvändningen för en fastighet är 

avrundning av värden. BV2 redovisar mycket beräkningar i heltal vilket gör att totala summan inte alltid 

överensstämmer med delvärden. 
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BV2 är inte ett fullständigt utvecklat program för detta ändamål, men det tillåter användaren att snabbt, 

enkelt och med begränsad indata skapa en god bild över hur fastigheten beter sig och hur värmebehovet 

varierar. Om användaren har krav på att skapa en exakt modell med tillgång till fullständig information 

om en fastighet bör denne snarare använda ett mer utvecklat program som IDA ICE eller liknande. 

4.5 Kalibrering 
Efter att modellen i BV2 matats med beräknade och uppmätta värden gjordes en kalibrering. Då måtten 

på fastigheterna är beräknade för hand utifrån de ritningar som tillhandahållits samt att U-värden till viss 

del är antagna så följde inte modellens värmebehov verklighetens i början. Modellens värmebehov 

justerades därför på tre sätt. Då flera av U-värdena för fastigheterna var generella värden bedömdes de 

som påverkningsbara utan att ge en orealistisk bild av fastigheterna. Dessutom korrigerades 

uppvärmningen för tappvarmvatten då denna också var ett schablonvärde och en konstant energimängd 

över året. I branschen finns inget generellt värde för detta utan andelen varierar från 15-30 procent, där 

exempelvis energideklarationerna ansätter cirka 20 procent till tappvarmvatten och Tekniska verken utgår 

i sina beräkningar från att 30 procent av tillförd energi går till att värma vatten (Bengtsson, 2015). Utöver 

dessa två parametrar finjusterades värmebehovet genom att lägga in ett litet luftläckage i konstruktionen. 

Detta bör i ett verkligt frånluftssystem vara noll då allt läckage går genom frånluftsflödet men det ansågs 

vara prioritet att modellens energianvändning överensstämde med de verkliga fastigheternas. 

Den interna värmegenereringen som sker från belysning, personer och maskiner justerades för att på ett 

mer verkligt sätt iscensätta skillnader under ett år. Detta gjordes genom att utgå från den totala 

framräknade elanvändningen per kvadratmeter och år och fördela den olika för sommar och vinter samt 

dag och natt. Exempelvis används belysningen i större utsträckning vintertid än sommartid och fler 

personer befinner sig i byggnaden nattetid än dagtid. 

När behovet var justerat krävdes en injustering av frånluftsvärmepumparnas värmefaktor. 

Grundinställningarna gjordes genom de mätdata som erhölls och som syns i Figur 4-1. Utifrån dessa 

kunde en trendkurva tas ut där värmefaktorn var beroende av utetemperaturen. Ekvationen för 

trendkurvan användes sedan för att ansätta rätt värmefaktor vid rätt utetemperatur och börvärde för 

radiatorsystemet i programmet. Eftersom värmefaktorn i verkligheten inte är en linjär funktion av 

utetemperatur som BV2 räknar efter så kalibrerades värmfaktorer och börvärden för att likna de verkligt 

uppmätta värdena. Detta gjordes också genom att korrigera värmepumparnas nominella maxeffekt som 

tillhandahölls av tillverkardata från IVT för Fastighet A och från IV Produkt för Fastighet B (IV Produkt, 

u.d; IVT, 2008). Kalibreringarna för samtliga modeller syns i Kapitel 5. 

 

Figur 4-1 Uppmätt värmefaktor och dess trendlinje som sedan ligger till grund för hur värmefaktorn varierar över 
utetemperatur i BV2. Detta exempel är från Fastighet 1B  
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4.6 Val av driftfall för F-VP 
För att kunna dra en slutsats av om det finns optimala sätt att använda frånluftsvärmepumpen på 

fastställdes sex olika driftfall som bedömdes ge en täckande bild av de alternativ som finns. Dessa ses 

nedan i Tabell 4-2. 

Tabell 4-2 Lista över de olika driftfall som frånluftsvärmepumpen kommer att köras under simuleringen 

Driftfall Beskrivning 

Referensfall Ingen F-VP 

1 F-VP året runt 

2 F-VP dec-feb 

3 F-VP okt-apr 

4 F-VP då T<-4˚C 

5 F-VP då T<+1˚C 

6 F-VP då T<+5˚C 
 

Resultaten utgår ifrån ett referensfall där enbart fjärrvärme täcker värmebehovet. Därefter ansätts driftfall 

1 där frånluftsvärmepumpens värmetillförsel prioriteras året runt. De följande två driftfallen ansätts med 

avseende på de olika prisnivåer som fjärrvärmen följer under året där december till februari är den dyraste 

och mars till april, respektive oktober till november är årets näst dyraste pris. Detta syns i Tabell 2-3. 

Slutligen valdes tre driftfall där frånluftsvärmepumpen styrs beroende på utetemperatur. Att starta 

frånluftsvärmepumpen vid dessa temperaturer bedöms kunna ge störst genomslag på de ställda 

kriterierna. Anledningen är att temperaturerna motsvarar de ungefärliga bryttemperaturer där Tekniska 

verkens marginalbränsle skiftar för fjärrvärmeproduktion på KV1. Vid +5 grader startas RT-pannan, vid 

+1 grad startar kol- och gummipannan och slutligen vid -4 grader startar oljepannan (Bennstam, 2015).  

4.7 Modellering av utfallet på energisystemet från F-VP installation 
De utdata som kommer från simuleringen i BV2 är dygnsvärden för förändrat värmebehov i fastigheten 

beroende av utomhustemperatur. Dessa syns separat för fjärrvärmetillförsel och värmetillförsel från 

frånluftsvärmepumpen. Resultatet för minskat fjärrvärmebehov för respektive driftfall sorteras månadsvis 

efter medeleffekt för varje dygn i stigande ordning baserat på medel utetemperatur. Detta görs för att 

utdata från BV2 ska passa som indata i Tekniska verkens produktionsplaneringsprogram. Programmet är 

detsamma som Tekniska verken använder i sin dagliga produktionsplanering och som hela 

värmeproduktionen styrs efter.  Simuleringen görs i tre fall; ett för Fastighet A, ett fall där alla tre husen 

på Fastighet B är adderade samt ett fall då samtliga fastigheter är kombinerade och uppskalade till 

värmebehovet för det potentiella fastighetsbeståndet på 500 000 m2. Programmet är uppbyggt i Excel och 

iscensätter hur produktionen i varje panna kommer att se ut till följd av förändringen i fjärrvärmebehov 

för respektive driftfall. Utdata från modellen är då:  

 Förändrad värmeproduktion för respektive panna 

 Förändrad använd mängd bränsle för respektive panna 

 Förändrad elproduktion till följd av förändrad värmeproduktion 

 Förändrad produktionskostnad för värmeproduktionen 

Utifrån dessa utdata kan därefter utsläppsmängd av globala växthusgaser uttryckt i CO2,ekv, 

primärenergianvändning och ekonomiska skillnader för varje driftfall beräknas.  
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4.7.1 Begränsningar och antaganden 

Det ligger dock vissa begränsningar i det för det ändamål som denna rapport syftar till. Den modell som 

används utgår från 2016 och framåt då avfallspannan P5 är i bruk. Detta gör att produktionen är delvis 

teoretiskt underbyggd. Resterande pannor är däremot baserade på det verkliga systemet. Vissa resultat 

som modellen ger är inte förenliga med hur verkligheten ser ut. Då alla pannor har ett 

minimumeffektbehov inlagt där de ska startas i programmet så väljs alltid en produktionsmetod med 

mindre effektgräns om effekten ligger precis under minimumnivån. Detta gör att modellen till exempel 

kan välja att starta produktionen vid de kostsamma hetvattencentralerna om effekten för att starta P2 på 

KV1 inte uppnås. I själva verket tas då istället beslut av produktionsplanerarna att i god tid värma 

ackumulatortanken för att täcka behovet då det uppkommer (Holm, 2015). Vid ett lågt värmebehov, 

framför allt sommartid, är marginalbränslet avfall. Denna produktion minskar i programmet om behovet 

av värme är för lågt men i realiteten minskas i stort sätt aldrig avfallsförbränningen. Istället produceras 

enbart el och den producerade värmen kyls istället bort i den närliggande ån, Stångån, eller i 

Gärstadverkets kylanläggning. Detta gör att den minskning av använt avfallsbränsle och den ökade 

marginalelproduktionen som täcker upp bortfallet av el i själva verket inte är lika stor som programmet 

redovisar. Avfall är en stor del av Tekniska verkens bränsleunderlag och gör därför denna fråga väldigt 

platsspecifik. I beräkningarna har minskningen i avfallsproducerad värme valts att ta med ändå för att ge 

ett mer generellt resultat. Den kommer dock att redovisas ur det specifika fallet i Linköping i en 

känslighetsanalys för att visa på de skillnader detta undantag ger upphov till. 

I kapitel 6.4 – Minskad värmeproduktion redovisas även den minskade värmeproduktionen från MSE. 

MSE är Mjölbys lokala energibolag vars fjärrvärmenät även värmeväxlar med Tekniska verkens nät som 

från och med 2016 kommer att ha ett flisbaserat kraftvärmeverk och en bio-hvc. Den värmeminskning 

som sker kommer till väldigt stor del från produktionen i hetvattencentralen och endast en marginell 

påverkan sker på kraftvärmeverkets elproduktion. Ingen inverkan på ekonomi tas hänsyn till för denna 

hvc då detta ligger på MSE:s budget och anses inte vara en effekt som tillskriv varken Tekniska verken 

eller Linköpings kommun. Den effekt som blir på miljön och primärenergianvändningen av MSE:s 

minskade värmeproduktion till följd av frånluftsvärmepumparnas drift är i förhållande till det totala 

väldigt liten, vilket gör att den inte räknas med i de resultaten heller. Detta har också säkerställts med 

beräkningar samt genom diskussioner med kvalificerad personal på Tekniska verken. 

4.8 Flödesberäkningar fjärrvärme 
Kombinationen frånluftsvärmepump med fjärrvärme kan i vissa fall påverka temperaturerna i 

fjärrvärmesystemet enligt kapitel 3.6. Detta beror till stor del på hur värmepumpen är inkopplad på 

byggnadens uppvärmningssystem. På både Fastighet A och B värmer frånluftsvärmepumparna 

radiatorreturen för sedan spetsa med fjärrvärme vid behov enligt inkopplingsalternativet i kapitel 3.2.1. 

Denna typ av inkoppling riskerar i vissa fall att höja fjärrvärmens returtemperatur och därmed flödet, med 

ökade kostnader för både producent och förbrukare som följd (Boss, 2012).  
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4.8.1 Flödesförbrukning 

När frånluftsvärmepumpen är drift innebär det att temperaturen på vattenflödet in i fjärrvärmeväxlaren 

ökar. Då uppvärmningssystemet behöver spetsvärmas med fjärrvärme innebär detta att avkylningen av 

fjärrvärmeflödet kommer att ha försämrats jämfört med när frånluftsvärmepumpen inte är i drift. Detta 

kommer i sin tur att öka fjärrvärmeflödet för att leverera samma mängd energi. Bestämmandet av det 

förändrade fjärrvärmeflödet för varje undercentral gjordes med hjälp av empiriskt uppmätt data. 

Mätvärden för den levererade energin och det förbrukade flödet för olika månader plottades för att kunna 

bestämma förhållandet mellan dessa och ett exempel kan ses nedan i Figur 4-2.  

 

Figur 4-2 Sambandet mellan levererad värme och förbrukat flöde för Fastighet B innan installation av 
frånluftsvärmepump. I grafen ses även det linjära förhållandet mellan flöde och energi för utvalda månader under åren 
2012 till 2013 

Räta linjens ekvation som ges i Figur 4-2 korrigeras sedan med antagandet att om den levererade energin 

är noll så ska också det förbrukade flödet vara noll. Detta leder till att förhållandet mellan energi och flöde 

för Fastighet A ges nedan i ekvation 4-1.  

 
  

𝑉 = 13,415 ∗ 𝑄 (4-1) 

Där 𝑉 är det förbrukade flödet (m3) och 𝑄 är den levererade fjärrvärmen (MWh). Samma metodik 

användes vid flödesberäkningar för Fastighet A 

4.8.2 Frånluftsvärmepumpens inverkan på fjärrvärmeflödet 

För att undersöka effekterna från frånluftsvärmepumparna användes historiskt uppmätt data för de 

undercentraler som levererar värme till de berörda byggnaderna. Då framlednings- och returtemperaturen 

för fjärrvärmen påverkas av utomhustemperaturen bör detta normalårskorrigeras. Differensen mellan 

dessa kan dock anses relativt konstant och oberoende av utomhustemperaturen (Berggren, 2015) varpå 

denna har analyserats utan att normalårskorrigeras. Frånluftsvärmepumparna togs i drift under 

november/december 2014, detta medförde att jämförelsen av temperaturdifferensen mellan framledning 

och retur har gjorts för perioden november till mars 2014-2015 mot motsvarande period 2011-2012, 

2012-2013 och 2013-2014 då inga frånluftsvärmepumpar var i drift.  

Undercentralen som försörjer Fastighet A med värme täcker även värmebehovet för 12 stycken ytterligare 

byggnader där den studerade byggnaden endast utgör cirka 23,5 procent av det totala värmebehovet. 

Mätdata från denna undercentral har på grund av detta inte kunnat användas då effekterna från 

frånluftsvärmepumpen med säkerhet inte har kunnat identifieras. Alla resultat rörande höjning av 

returtemperaturer utgår därför från mätningar hämtade från undercentralen på Fastighet B. 

När temperaturdifferensen mellan framledning och retur från mätvärdena är fastställd jämförs dessa för 

att få fram en säkerställd temperaturförändring. Därefter kan det verkliga flödesbehovet beräknas då 

energibehovet 𝑄 är känt när frånluftsvärmepumparna är i drift, enligt ekvation (4-2).  

 𝑉 =
𝑄

𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)
 (4-2) 

y = 13,415x + 134,42
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Där 𝑉 är fjärrvärmeflödet (m3), 𝜌 är densiteten för vatten (kg/m3) och 𝐶𝑝 är den specifika 

värmekapaciteten för vatten (J/kgK). Ekvation (4-3) ger ett nytt linjärt förhållande mellan energi och 

flöde. 

 𝑉 = 16,278 ∗ 𝑄 (4-3) 
 

När flödesförbrukning för fjärrvärmen beräknas har båda konstanterna från ekvation 4-1 och 4-3 använts. 

Dels för att få fram den verkliga flödesförändringen men också det förhöjda flödet till följd av höjningen 

av returtemperaturen från frånluftsvärmepumpen.  

Förändringen av förhållandet mellan flöde och energi vid Fastighet A har antagits motsvara den 

procentuella andel av byggnadens värmebehov som täcks av frånluftsvärmepumpen.  

4.9 Ekonomiska beräkningar 
De ekonomiska beräkningarna görs separat utifrån Stångåstadens och Tekniska verkens perspektiv. För 

Stångåstaden kommer två separata investeringskalkyler att redovisas för Fastighet A och B samt en 

uppskalad kalkyl för det berörda fastighetsbeståndet på 500 000 m2. Den uppskalade kalkylen innehåller 

andelar indata från de båda fastigheterna baserad på den andel av ytan de motsvarar av den totalt 

undersökta ytan. Då både ett nettonuvärde och en återbetalningstid beräknas krävs flera parametrar enligt 

ekvationerna (3-13)-(3-16). Inbetalningsöverskottet ges av den differensen som sker i kostnad på grund av 

minskad årlig mängd inköpt fjärrvärme och ökad mängd inköpt el. Fjärrvärmepriset beräknas utifrån den 

minskade mängden inköpt energi samt förändrade flödesförbrukningen för respektive prisperiod. Det 

minskade effektpriset för fjärrvärmen beräknas med hjälp av den förändrade effektsignaturen för varje 

driftfall. Förändringen dras bort ifrån den totala effektsignaturen för respektive undercentral på Fastighet 

A och B där grundvärdet är 1130 kW och 394 kW och detta ger det nya effektpriset. Dessa grundvärden 

är effektsignaturen i dagsläget för det totala beståndet som fjärrvärmecentralen täcker och är hämtade från 

Tekniska verkens kunddatabas. Vi beräkning av de specifika fastigheterna utgör effektsignaturen en 

procentuell andel av dessa värden Då installationen av frånluftsvärmepumparna också gav ett nytt 

elabonnemang sattes besparingen för referensfallet, utan frånluftsvärmepump, till endast den besparing 

som bytet gav upphov till. Alla andra driftfall utgår också från att den besparingen görs. Prisbilder för 

fjärrvärme och el samt hur de varierar syns i Tabell 2-3 och i Tabell 2-4 och nettobesparingen återges i 

Appendix B. Kalkylräntan sätts enligt Stångåstadens till åtta procent. Investeringskostnaderna är verkliga 

kostnader, men med en modifiering; den alternativkostnad som behöver göras i ventilationssystemet, även 

om frånluftsvärmepumparna inte hade installerats, räknas bort. Detta för att få en mer rättvis bild av den 

faktiska kostnaden för frånluftsvärmepumparna. Dess kostnader syns i Tabell 4-3. 

Tabell 4-3 Investeringskostnader och alternativkostnader för respektive fastighet, exkl. moms (Alfredsson, 2015) 

Fastighet Investeringskostnad [kr] Alternativkostnad [kr] 

A 1 680 000 48 000 

B 3 000 000 96 000 

 

Det har funnits svårigheter i att ta fram kostnader för årligt underhåll och service på värmepumparna. Det 

finns inga generella priser på detta och då värmepumparna endast varit installerade en kortare tid då 

projektet genomfördes så finns inga historiska specifika data för dessa fastigheter. Samtidigt är det också 

svårt att ställa dessa kostnader i relation till hur de skiljer sig från vad de alternativa service- och 

underhållskostnaderna skulle ha varit. Istället för att göra ett ogrundat antagande så valdes dessa 

kostnader bort från de ekonomiska beräkningarna men kommer fortfarande att föras på tal i analysen. 

Frånluftsvärmepumparnas ekonomiska livslängd är satt till tjugo år. Antagandet vid nyinvestering gjordes 

att återbetalningstiden inte bör överstiga tio år efter samtal med Stångåstaden. Vid beräkningarna antogs 

också en årlig prishöjning för fjärrvärme på 1 % (Larsson, 2015) och 2,5 % ökning på elpriset 
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(Severinsson, 2015). Prisutvecklingen för el och fjärrvärme kan ses i Appendix B Tabell B-13 och Tabell 

B-14. För att få ett så stabilt resultat som möjligt utifrån dessa värden görs även en känslighetsanalys på 

den årliga prisökningen. 

För Tekniska verken beräknas endast ett nettonuvärde under värmepumpens ekonomiska livslängd. Där 

återges inbetalningsöverskottet som skillnaden i förändrad mängd såld fjärrvärme och el, förändrad 

kostnad för bränslen, energi och CO2-skatter. Dessa värden beräknas utifrån det program som används i 

simuleringen av Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion. Till detta tillkommer också en kostnad för det 

ökade flöde som kommer med de ökade returtemperaturerna. Denna kostnad är framtagen i en förstudie 

för Systemeffektivisering av fjärrvärmenätet inom Tekniska verken där bland annat inverkan från 

fjärrvärmenätets temperaturnivåer på Tekniska verkens resultat utreds. Där beräknas kostnaden för 

Tekniska verken vara en faktor 2,44 gånger högre än kundens förlust av samma flödesökning som 

tillkommer vid en förhöjd returtemperatur (Berggren et al. 2012). Då ingen grundinvestering görs för 

Tekniska verken finns inte den med i kalkylen. Där räknas alltså enbart den vinst eller förlust som 

frånluftsvärmepumpen tillför fjärrvärmeproduktionen. Tekniska verkens kalkylränta sätts även den till åtta 

procent. Detta är i realiteten lite högt men det är enligt Tekniska verkens koncernredovisningschef 

nödvändigt att ha ansätta samma ränta för de olika företagen för att kunna jämföra resultaten samt för att 

kunna göra ett nettoresultat från kommunens perspektiv (Andersson, 2015). För Tekniska verken ansätts 

även en årlig ökning i inköpspris av olja till 3 procent, kol till 2,5 procent och en ökning i 

elförsäljningspris till 2,5 procent. Dessa antaganden hämtades från interna prisprognoser för 2014 

(Severinsson, 2015). 

Vid beräkning av resultatet från kommunens perspektiv tas inte de interna betalningsströmmarna för 

fjärrvärme mellan Tekniska verken och Stångåstaden då dessa ses ligga inom kommunens verksamhet. 

Dock ingår fjärrvärmekostnader för höjda returtemperaturer med då dessa är högre för Tekniska verken 

än för Stångåstaden. Nuvärdet för kommunen beräknas därmed utifrån Stångåstadens ökade kostnader 

för frånluftsvärmepumpens elanvändning samt Tekniska verkens minskade bränslekostnader för 

fjärrvärmeproduktion och minskad elförsäljning. Alla ekonomiska beräkningar görs utan moms. 

4.10 Beräkning av koldioxidutsläpp 
Som tidigare förklarat i 4.1 baseras utsläppen av växthusgaser på värden från Miljöfaktaboken (2011) samt 

en gemensam överenskommelse mellan Stångåstaden, Tekniska verken och Linköpings kommun. De 

bränslen som är aktuella i Tekniska verkens produktion samt deras utsläppsmängd visas nedan i Tabell 

4-4. Det låga värdet för trä beror på att biogena bränslen inte anses ge någon nettoökning av CO2 vid 

förbränning. Enbart produktion och distribution bidrar till ökningen av koldioxidekvivalenter i enighet 

med Zetterberg & Hansén (1998) och Gode et al. (2011) utläggning om skillnaden i fossil och biogen 

koldioxid. Då minskad fjärrvärmeproduktion också bidrar till en minskad elproduktion så ansätts i samråd 

med de tre parterna utebliven elproduktion till en ökning av utsläpp på 400 g/kWh med anledning av att 

den elmängden antas täckas upp av europeisk marginalproduktion. Den anger även den ökade mängd 

utsläpp som kommer i samband med ökad elanvändning från frånluftsvärmepumpen.  

Tabell 4-4 Mängd utsläpp av växthusgaser per enhet bränsle som används i Tekniska verkens produktion 

Bränsle Mängd [g CO2,ekv/kWh] 

Kol 385,2 

Gummi 242,1 

Trä 37 

Returträ 16 

Avfall 3,6 

EO5 301,4 

El 400 
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Förändring i bränslemängd och elproduktion för de olika driftfallen mot referensfallet erhålls från 

Tekniska verkens excelmodell och uttryckts i kilowattimmar. Förändring för värmepumpen ges enbart i 

ökad mängd elanvändning och slutligen adderas dessa förändringar för att påvisa den totala 

nettoförändringen som de olika driftfallen ger upphov till. Detta ses som kommunens perspektiv. De 

grafer som då redovisas kommer att innehålla tre staplar för varje driftfall; en för effekterna av minskad 

fjärrvärmeproduktion, en för enbart ökade växthusgasutsläpp i samband med värmepumpens drift och en 

nettostapel som är en summering av utsläppen enligt ekvation (4-4). 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓𝑗𝑣 + 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑒𝑙 + 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑. 
(4-4) 

 

Där Utsläpptot innebär den totala skillnaden i utsläpp av västhusgaser uttryckt i CO2,ekv mot referensfallet, 

Utsläppfjv är skillnaden i utsläpp för minskad fjärrvärmeproduktion, Utsläppel är skillnaden i och med 

förändrad elanvändning och Utsläppelprod anger skillnaden som uppkommer med förändrad elproduktion. 

Då det är välkänt att värderingen av marginalproducerad el kan ske på olika sätt och 400g kan anses vara 

ett relativt lågt värde för Europeisk marginalproduktion görs här också en känslighetsanalys på 

växthusgasutsläppen för el. Dessa värden och dess referenser ses nedan i Tabell 4-5. 

Tabell 4-5 Utsläppsvärden för el i känslighetsanalysen 

Vad Mängd [gCO2,ekv/kWh] Källa 

Nordisk elmix som marginalel 108 Boverket, 2014 

Europeisk marginalel 750 Elforsk, 2008; Åhman & Holmgren, 2006 

Europeisk marginalel 1148 Boverket, 2014; Engström et al., 2009 

 

4.11 Beräkningar av primärenergianvändning 
Den totala förändringen i primärenergi vid fjärrvärmeproduktion beror av förändringen av respektive 

mängd använt bränsle och då också förändringen av vilka pannor som är i drift. Minskad mängd 

producerad el från Tekniska verken antas bli ersatt av Europeisk elproduktion och värderas enligt 

direktivet för energieffektivisering (EED, 2012) med primärenergifaktorn 2,5 [MJ/MJ]. Samma värdering 

används på fastighetssidan där en ökad elanvändning fås i och med frånluftsvärmepumpens drift. De 

faktorer som används i beräkningarna ses i Tabell 4-6. Förändringen mot referensfallet presenteras i 

resultatet på samma sätt som den totala utsläppsmängden av växthusgaser i ekvation (4-4) men i detta fall 

blir summan total primärenergianvändning. 

Tabell 4-6 Primärenergifaktorer för aktuella bränslen i Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion och el 

Bränsle Primärenergifaktor [MJ/MJ] 

Avfall 0,04 

Returträ 0,05 

EO5 1,11 

EO1 1,11 

Kol 1,15 

Gummi 1,11 

El 2,5 

 

Även hör görs en känslighetsanalys för att se stabiliteten i de resultat som visas. Först ansätts 

primärenergifaktorn (PEF) för el till 1,74 i enighet med Miljöfaktabokens (2011) påstående att den 

faktorn återspeglar den nordiska elmixen bättre. PFE för avfall värderas från början till 0,04 och det beror 

på att det avfall som kommer till förbränningen anses vara näst intill helt uttjänt för annan användningen. 
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Endast hjälpenergi från distribution och transport tillkommer. Känslighetsanalysen följer rapporten 

”Primärenergi i avfall och restvärme” (2012) synsätt att ansätta PEFavfall till 0,61 enligt 3.9.3. 

4.12 Uppskalning av resultatet 
Då projektet endast ser till två fastigheter där installationen av frånluftsvärmepumpar är genomförd ligger 

det en osäkerhet i generaliserbarheten av resultaten. En uppskalad generell bild kommer att ge en tydligare 

effekt på energisystemet och möjlighet till att se om förhållandet på de tre utvärderingskriterierna kommer 

att förändras. Det uppskalade fallet är ett fiktivt scenario och kan ses som ett extremfall då sannolikheten 

för en frånluftsvärmepumpinstallation på 500 000 m2 är högst osannolik i Linköping. I dagsläget sker en 

allmän debatt om frånluftsvärmepumparnas nytta och därför anser författarna ändå att ett uppskalat, 

storskaligt resultat baserat på de småskaliga beräkningarna är av stor betydelse. 

Fastighet A och B motsvarar med sina ca 190 lägenheter knappt en 1 procent av Stångåstadens totala 

lägenhetsbestånd. Det har framgått under intervjuer att den Atemp som är potentiell för liknande 

installationer är 500 000 m2 vilket den totala ytan för Fastighet A och B motsvarar ca 2,7 procent av. Vad 

som talar för en direkt uppskalning av fastigheterna är den bredd av boendeformer som de tillsammans 

täcker in. Hyresgästerna på Fastighet A och Fastighet 2B & 3B är en blandning av människor i olika åldrar 

i flera olika lägenhetsstorlekar samtidigt som att Fastighet 1B är ett ålderdomshem med en annorlunda 

boendesituation och närvaro i bostäderna. Diversiteten av människor, lägenhetsstorlekar och värmebehov 

i fastigheterna kan tillsammans ge en bild av en normalt fördelad sammansättning som skulle kunna 

utgöra en generell bild av ett större samhälle. Dessutom skiljer sig installationerna av 

frånluftsvärmepumparna för de olika fastigheterna både i modell och storlek, men också i tillhörande 

byggnationer med nya luftkanalsystem och liknande, vilket har framgått under Workshops också kan 

anses ge en bra generell spridning för en uppskalning. Därför har antagandet gjorts att fastigheterna 

tillsammans representerar en bra spridning att skala upp till den beräknade totala storleken. Detta har 

gjorts genom att basera uppskalningen på de olika fastigheternas värmeunderlag beroende av deras totala 

andel yta och sedan modellerat det i excelmodellen.  

Utdata representerar då en relevant förändring i fjärrvärmeproduktion och därmed också en mer 

betydande bild av en ökad elanvändning i kommunen. Även den ekonomiska uppskalningen baseras på 

de utvärderade fastigheternas andel yta av det totala för både grundinvestering och årliga 

nettoinbetalningar. Värmeunderlag och ekonomiskt underlag beräknas enligt ekvation (4-5). 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =

𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐴 + 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐵

2,7 %
 (4-5) 

 

Där täljaren motsvarar värden för respektive fastighet och 2,7 procent är de studerade fastigheternas 

andel av det totala byggnadsbeståndets area som är potentiellt för frånluftsvärmepumpsinstallationer.   
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5. Kalibrering av modell 
De resultat som senare presenteras i rapporten utgår alla från de modeller som byggts upp i projektet. Därför är det av 

yttersta vikt att dessa modeller är rätt kalibrerade innan de används. I detta kapitel presenteras argument och bevis för att 

de använda modellerna är korrekt uppbyggda. 

5.1 Normalårskorrigerad energianvändning 
Fastighet A motsvarar 23,5 procent av det totala beståndet som ligger på mätpunkten för 

fjärrvärmeleverans. Nedan i Figur 5-1 ses den normalårskorrigerade fjärrvärmeanvändningen för åren 

2007-2012 enligt graddagsmetoden där de övriga 12 fastigheterna är borträknade. 

 

Figur 5-1 Graddagskorrigerad fjärrvärmeanvändning för Fastighet A åren 2007-2012 

Figuren visar att normalårskorrigeringsfaktorn för 2011 snarare förstärker de avvikelser i klimatet som 

uppstod under det året än att jämna ut dem. Utfallet av normalårskorrigeringen enligt energi-index i Figur 

5-2 för samma fastighet och år ger ett jämnare resultat. 

 

Figur 5-2 Energi-indexkorrigerad fjärrvärmeanvändning för Fastighet A åren 2006-2012 

Samma problematik gäller för Fastighet B. När normalårskorrigeringen gjordes med graddagar förstärktes 

skillnader snarare än jämnades ut. Nedan i Figur 5-3 syns det tydligt på åren 2011 och 2013. De berörda 

fastigheterna utgör tillsammans 68 procent av mätpunktens yta. 
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Figur 5-3 Graddagskorrigerad fjärmvärmeanvändning för Fastighet B åren 2007-2013 

Även för Skräddaregatan ger energi-index en mer rättvis bild av normalåret och detta syns i Figur 5-4. 

 

Figur 5-4 Energi-indexkorrigerad fjärmvärmeanvändning för Fastighet B åren 2006-2013 

Energi-index ger en mer tillförlitlig bild av användningen och därför valdes den metoden som grund när 

modellen i BV2 skulle injusteras för att återspegla verkligheten. 
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5.2 Verklig och simulerad energianvändning 
I Figur 5-5 och Figur 5-6 kan det kalibrerade slutresultatet av den modellerade värmeanvändningen ses 

månadsvis och jämförd med de tidigare uppmätta värdena.  

 

Figur 5-5 Den simulerade modellen för värmebehovet efter kalibrering på fastighet A 

 

 

Figur 5-6 Den simulerade modellen för värmebehovet efter kalibrering på fastighet B 

Figur 5-7 och Figur 5-8 visar återigen avvikelsen för de injusterade modellerna för Fastighet A och B där 

den mellersta trendlinjen visar att de uppmätta månadsvärdena för värmeanvändningen är desamma som 

den simulerade. De yttre linjerna visar var en felmarginal på 15 procent ligger. De kallaste månaderna är 

de punkterna som syns vid de högsta energinivåerna och dessa följer varandra väl. Det bör även noteras 

att juni, juli och september ligger utanför felmarginalen. Detta är med anledning av att uppvärmningen till 

tappvarmvatten är korrigerad i modellen. BV2 är begränsat från att variera uppvärmningen av varmvatten 

månadsvis vilket bör göras för att få en realistisk bild av modellen. Då det endast levereras en liten mängd 

fjärrvärme för uppvärmning av boyta under sommarmånaderna så blir varmvattenuppvärmningen en stor 

andel av levererad värme och ger då också upphov till den ökade felmarginalen för dessa månader. 
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Figur 5-7 Modellens värmeanvändning månadsvis plottat mot uppmätta värden för Fastighet A 

 

 

Figur 5-8 Modellens värmeanvändning månadsvis plottat mot uppmätta värden för Fastighet B 
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5.3 Frånluftsvärmepumpens värmefaktor 
Under mätperioden av frånluftsvärmepumparna varierade utetemperaturen mellan -4 och +6 grader. I 

Figur 5-9 till Figur 5-12 syns hur tillförd momentan värmeeffekt varierar med utetemperaturen för de 

olika värmepumparna. I samma figurer syns hur den varierar i modellen vid samma temperaturintervall 

efter kalibreringen. Kalibreringen gjordes genom att justera värmfaktorn på frånluftsvärmepumpen som 

från början lades in som en linjär funktion utifrån de uppmätta data som gavs från mätperioden. 

 

Figur 5-9 Slutgiltigt injusterad värmepump i modellen jämfört med empiriskt uppmätt data för frånluftsvärmepumpen 
på Fastighet A 

Brytningen av den tillförda effekten som sker för modellen på Fastighet B runt 4-5 grader nedan innebär 

att frånluftsvärmepumpen vid varmare utetemperaturer klarar av att täcka hela fastighetens värmebehov. 

De verkliga uppmätta värdena visar inte samma tydlighet men ger ändå en antydan till att gå neråt runt 6 

grader för Figur 5-10 och Figur 5-12 och vid 4 grader för Figur 5-11. Då det inte fanns mer empirisk data 

loggad för frånluftsvärmepumparna vid kalibreringstillfället går det i realiteten inte att säga med säkerhet 

hur de beter sig utanför mätintervallet och därmed inte heller hur väl modellen stämmer med verkligheten 

vid de punkterna. Antagandet har ändå gjorts att de följer varandra även utanför mätområdet. 

  

Figur 5-10 Slutgiltigt injusterad värmepump i modellen jämfört med empiriskt uppmätt data för frånluftsvärmepumpen 
på Fastighet 1B 
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Figur 5-11 Slutgiltigt injusterad värmepump i modellen jämfört med empiriskt uppmätt data för frånluftsvärmepumpen 
på fastighet 2B 

 

Figur 5-12 Slutgiltigt injusterad värmepump i modellen jämfört med empiriskt uppmätt data för frånluftsvärmepumpen 
på Fastighet 3B 
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6. Resultat 
Kapitlet inleder med resultaten från BV2 i kapitel 6.1och 6.2 Detta innefattar redovisning av hur andelen tillförd värme till 

fastigheterna varierar mellan fjärr- och frånluftsvärme. Även minskad mängd inköpt energi för varje driftfall visas. Därefter 

presenteras förändrade effektsignaturer som ligger till grund för Stångåstadens fjärrvärmekostnad och varaktighetsdiagram 

som visualiserar frånluftsvärmepumparnas drift under året. Då frånluftsvärmepumpen är inkopplad på radiatorreturen 

medför detta förhöjda returtemperaturer i systemet vilket får effekter som visas i 6.3. Inverkan på värmeproduktionen för 

respektive panna visas och sedan följer de tre kriterier som alla driftfallen analyseras utifrån; ekonomi, miljö och resurs. 

Detta följs av en känslighetsanalys på olika parametrar för att ge en bild av resultatens stabilitet. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av resultaten från de tre kriterierna för att ge läsaren en överskådlig bild. 

6.1 Energianvändning 
Efter att Fastighet 1B, 2B & 3B modellerats var för sig, på grund av de skillnader som finns i storlek och 

typ av värmepump, adderas de ihop till att i resultatet kallas gemensamt för Fastighet B. Den tillförda 

mängden värme till fastigheterna är konstant för alla driftfall, däremot skiljer förhållandet mellan 

fjärrvärme och frånluftsvärme. Fördelningen av värmetillförsel mellan fjärrvärme och 

frånluftsvärmepumpen visas i Figur 6-1 och Figur 6-2. Total mängd inköpt energi förändras med 

frånluftsvärmepumpens drift och detta syns i Figur 6-3 och Figur 6-4. En mer exakt bild av när varje 

värmekälla används syns i Tabell 6-1 vilket har stor inverkan på de ekonomiska, miljö- och resursmässiga 

resultatet då både prisnivåer och marginalbränslen varierar över året. 

 

Figur 6-1 Mängden tillförd värmeenergi från fjärrvärme och frånluftsvärmepump på Fastighet A över ett år för varje 
driftfall   

 

 

Figur 6-2 Mängden tillförd värmeenergi från fjärrvärme och frånluftsvärmepump på Fastighet B över ett år för varje 
driftfall 

 

Referensfall Driftfall 1 Driftfall 2 Driftfall 3 Driftfall 4 Driftfall 5 Driftfall 6

FJV 915 489 765 579 866 728 622

F-VP 0 426 150 336 49 187 292

0

200

400

600

800

[M
W

h
/å

r]

Tillförd värme Fastighet A

Referensfall Driftfall 1 Driftfall 2 Driftfall 3 Driftfall 4 Driftfall 5 Driftfall 6

FJV 815 335 636 423 761 626 466

F-VP 0 480 179 392 54 189 349

0

200

400

600

800

[M
W

h
/å

r]

Tillförd värme Fastighet B



 
  

47 
 

 

Figur 6-3 Mängden inköpt el och fjärrvärme på Fastighet A över ett år för varje driftfall 

 

Figur 6-4 Mängden inköpt el och fjärrvärme på Fastighet B över ett år för varje driftfall 

Både Figur 6-3 och Figur 6-4 visar att mängden inköpt energi minskar i samtliga fall och för båda 

fastigheterna minskar mängden kraftigast i driftfall 1 då värmepumpen tillåts gå under hela året. Detta 

resultat följer Stångåstadens Energisparmål 25-25 väl. 

Tabell 6-1 visar hur förändringen av inköpt energi varierar för varje specifik prisperiod för el och 

fjärrvärme på Fastighet A och B. Den förändrade elanvändningen motsvarar värmepumpens 

elförbrukning. Värmefaktorn beräknas genom att dividera Fjv totalt med El totalt och är större än tre för 

samtliga driftfall. 

Referensfall Driftfall 1 Driftfall 2 Driftfall 3 Driftfall 4 Driftfall 5 Driftfall 6
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Tabell 6-1 Förändring av förbrukad el och fjärrvärme på Fastighet A och B över ett år för varje driftfall jämfört med 
referensfallet 

Fastighet A 

Tidsperiod 
[MWh] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fjv dec-feb -150 -150 -150 -37 -104 -136 

Fjv okt-nov, mar-
apr 

-186 0 -186 -12 -78 -139 

Fjv maj-sep -90 0 0 0 -5 -17 

Fjv totalt -426 -150 -336 -49 -187 -292 

       

El nov-mar 81 49 81 16 52 73 

El apr-okt 56 0 28 1 9 22 

El totalt 137 49 109 16 61 95 

       

Förändring inköpt 
energi 

-289 -101 -227 -33 -126 -197 

Värmefaktor 
medel 

3,11 3,08 3,09 3,01 3,06 3,08 

       

Fastighet B 

Tidsperiod 
[MWh] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fjv dec-feb -179 -179 -179 -39 -103 -167 

Fjv okt-nov, mar-
apr 

-213 0 -213 -15 -83 -163 

Fjv maj-sep -88 0 0 0 -4 -19 

Fjv totalt -480 -179 -392 -54 -190 -349 

             

El nov-mar 91 55 91 17 51 83 

El apr-okt 53 0 28 1 8 24 

El totalt 144 55 119 18 60 107 

             

Förändring inköpt 
energi 

-336 -124 -273 -36 -130 -242 

Värmefaktor 
medel 

3,34 3,24 3,29 3,03 3,18 3,26 
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6.2 Effektbehov 
Genom att förändra driften på frånluftsvärmepumparna ges olika resultat på både effektsignaturen som 

ligger till grund för Stångåstadens fjärrvärmekostnad och i varaktigheten för vid vilka temperaturer som 

frånluftsvärmepumpen täcker värmebehovet. Det är endast de specifika effektsignaturerna för Fastighet A 

och B som redovisas nedan och inte den totala bostadsytan som fjärrvärmecentralen ombesörjer. Därför 

skiljer sig effekterna från de effektsignaturer, 1130 kW och 394 kW, som redovisas för den totala ytan i 

kapitel 4.9.  

6.2.1 Förändrad effektsignatur 

Här presenteras den beräknade effektsignaturen för varje driftfall enligt kapitel 2.4. 

Medelfjärrvärmeeffekten har plottats mot medeltemperaturen för varje dygn under perioden november 

till mars som är den perioden där effektsignaturen beräknas enligt Tekniska verkens prismodell. I varje 

figur presenteras även en determinationskoefficient, R2. Denna anger hur pass linjär kurvan är, där R2=1 

ger ett helt linjärt samband och R2=0 ger ett olinjärt samband. Detta belyser hur väl Tekniska verkens 

prismodell, som baseras på en linjär trendlinje ner till DUT, stämmer överens med det faktiska 

effektbehovet för respektive driftfall. Ju lägre R2-värde, desto mer skiljer sig effektsignaturen från det 

verkliga effektbehovet. För mer information om R2-värdet och dess användning hänvisas till det 

matematiska sökordet Linjär regression. 

Fastighet A  

 

Figur 6-5 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för referensfallet då 
värmepumpen inte är installerad  

 

Figur 6-6 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 1 då värmepumpen 
går året runt 

Nedan i Figur 6-7 ger effektsignaturen intrycket av att vara två kurvor. Driftfall 2 innebär att 

värmepumpen är i drift från december till februari. Då effektsignaturen beräknas på behovet mellan 

november och mars innebär det att det den övre kurvan motsvarar de dygn då värmepumpen inte är i 

drift. Det är alltså endast en kurva med temperaturpunkter som ligger innanför och utanför 

värmepumpens drifttid. Samma effekt syns för Fastighet B i Figur 6-14. 
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Figur 6-7 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 2 då värmepumpen 
går från december till februari  

Figur 6-8 innebär att pumpen går från oktober till april och täcker således in den period som 

effektsignaturen beräknas på. Därför syns inte den effekt som uppkom i Figur 6-7 ovan. 

 

Figur 6-8 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 3 då värmepumpen 
går från oktober till april  

Figur 6-9 - Figur 6-11 styrs värmepumpens drift av utetemperaturen. Därför syns det tydligt vid 

respektive styrtemperatur när värmepumpen går in och effektbehovet från fjärrvärmen minskar. Det 

totala effektbehovet vid -17,6 grader för dessa är detsamma men då effektsignaturen beräknas genom 

trendlinjen på tidigare punkter sjunker det dimensionerande behovet tack vare värmepumpens ingrepp. 

Detta syns även för Fastighet B i Figur 6-16 - Figur 6-18. 

 

Figur 6-9 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 4 då värmepumpen 
startar vid -4 grader  
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Figur 6-10 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 5 då 
värmepumpen startar vid +1 grad 

 

Figur 6-11 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 6 då värmepumpen 
startar vid +5 grader 

Fastighet B 

 

Figur 6-12 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för referensfallet då 
värmepumpen inte är installerad 

 

Figur 6-13 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 1 då värmepumpen 
går året runt 
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Figur 6-14 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 2 då 
värmepumpen går från december till februari 

 

Figur 6-15 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 3 då 
värmepumpen går från oktober till april 

 

Figur 6-16 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 4 då 
värmepumpen startar vid -4 grader 

 

Figur 6-17 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 5 då 
värmepumpen startar vid +1 grad 
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Figur 6-18 Plottad medeleffekt/dygn under perioden nov-mar med inlagd effektsignatur för driftfall 6 då 
värmepumpen startar vid +5 grader 

En sammanställning av den förändrade effektsignaturen jämfört med referensfallet för de båda 

fastigheterna syns nedan i Tabell 6-2. 

Tabell 6-2 Förändring av effektsignaturen Ps [kW] för de olika driftfallen jämfört med referensfallet utan 
frånluftsvärmepump för Fastighet A och B 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 
ΔPs [kW] 

-71,3 -64,2 -71,3 -76,0 -120,5 -98,3 

Fastighet B 
ΔPs [kW] 

-90,7 -75,7 -90,7 -89,6 -147,8 -119,8 

 

Det förändrade effektpriset för respektive fastighet ses nedan i Tabell 6-3. Prisförändringen beräknas 

enligt metoden för effektpris som ges i kapitel 4.9 och med priser från kapitel 2.4. 

Tabell 6-3 Förändrat effektpris för Fastighet A och B för de olika driftfallen under ett år 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 
ΔEffektpris [Tkr] 

-50 -45 -50 -54 -85 -69 

Fastighet B 
ΔEffektpris [Tkr] 

-69 -57 -69 -68 -112 -91 

 

Då debitering av effektbehovet bygger på att behovet sker linjärt redovisades R2-värdena i figurerna ovan. 

Dessa avvek från R2=1 vilket påvisar att behovet inte är helt linjärt baserat på utetemperatur. Genom att 

göra en ny trendlinje som tillexempel utgår från punkterna vid -5 grader och kallare för samtliga driftfall, 

där linjen bryter svagt nedåt i jämförelse med de varmare punkterna fås en bättre linjäritet och det verkliga 

effektbehovet vid DUT. Skillnaden i effektsignatur för varje driftfall och vad den mer korrekt bör vara 

enligt modellen vid -17,6 grader syns nedan i Tabell 6-4. Ett positivt värde innebär att effektbehovet som 

dimensioneras för ligger över det faktiska behovet vid -17,6 grader. Driftfall 5 & 6 för båda fastigheterna 

visar att Stångåstaden skulle ha en mindre dimensionerad effekt än vad de faktiskt använder och för 

Fastighet B vid driftfall 5 sparar man som mest genom att dimensioneras för 50 kW mindre än vad den 

faktiska effektsignaturen borde vara. För driftfall 2 finns en möjlighet till både över- och 

underdimensionering av effektpriset. Inträffar exempelvis en dag vars utetemperatur är -17,6 grader under 

perioden december till februari då frånluftsvärmepumparna är i drift kommer Stångåstaden att 

överfaktureras för effektpriset. Skulle däremot en liknande dag inträffa utanför den perioden, i exempelvis 

mars eller november då värmepumparna inte är i drift fås istället en underfakturering och den visas i 

parentesen för driftfall 2 i Tabell 6-4. 
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Tabell 6-4 Skillnaden mellan vad Ps bör vara vid DUT enligt modelleringen iBV2 och vad som den blir vid vardera 
driftfallen. Ett positivt värde innebär att Ps är högre än vad den borde vara och ett negativt redovisar att Ps som är 
lägre än vad modelleringen visar som det korrekta 

 Referens Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb)* 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 
ΔP [kW] 

30,5 26,3 
35 

 (-43) 
26,3 21,4 -25,1 -2,3 

Fastighet B 
ΔP [kW] 

22,4 7,0 
22 

(-54) 
7,0 8,1 -50,1 -22,1 

*Parentesen anger hur mycket Ps skulle underfaktureras med om den verkliga Ps baserades på en punkt då värmepumpen inte går 

6.2.2 Varaktighetsdiagram 

Figur 6-19 visar ett varaktighetsdiagram över hur Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion förväntas bli 

när den nya avfallspannan P5 tas i bruk år 2016. I Tabell 6-5 under ses hur många dygn som Tekniska 

verkens olika pannor producerar på marginalen årligen. Avfallspannan ligger som baslast året runt och 

HVC beräknas under optimal drift vara igång mindre än ett dygn per år. Detta kan förändras vid 

driftstopp och andra oförutsedda händelser då hetvattencentralerna måste täcka upp för pannor om står 

still. Genom att jämföra nämnd figur och tabell med Figur 6-20 till Figur 6-31 syns vilka marginalbränslen 

som frånluftvärmepumpens drift påverkar.  

 

Figur 6-19 Förenklat varaktighetsdiagram över Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion 2016 (Holm, 2015) 

Tabell 6-5 Antal dygn respektive panna ger marginalproduktion för Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion 2016 

Antal dygn marginalproduktion för respektive produktionsslag [d] 

Gärstad avfall  
(P1-P5) 

Träpannan  
(KV1 P3) 

Kolpannan  
(KV1 P1) 

Oljepannan  
(KV1 P2) 

HVC 

201 105 43 16 0 
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I Tabell 6-6 nedan visas antalet timmar som frånluftsvärmepumparna är drift för respektive fastighet och 

driftfall. Skillnaden i timantalet för driftfall 1 kan förklaras med olika värmemotstånd för Fastighet A och 

B. Då Fastighet B har tilläggsisolerats försvinner uppvärmningsbehovet vid en lägre utetemperatur än för 

Fastighet A. För jämförelse se Appendix A – Indata BV2 och kapitel 3.4. Antalet drifttimmar skiljer sig 

även för driftfall 5 och 6 trots att frånluftspumparna styrs mot samma utomhustemperatur. Orsaken till 

detta är den begränsning som finns i BV2 och behandlas i kapitel 4.4. 

Tabell 6-6 Antal timmar frånluftsvärmepumpen är i drift för varje driftfall vid Fastighet A och B. 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 
Drifttid F-VP [h] 

8304 2160 5088 696 2664 4176 

Fastighet B 
Drifttid F-VP [h] 

7776 2160 5088 696 2280 4080 

 

Varaktighetsdiagrammen i detta stycke visar i ljusgrått hur effektbehovet för fjärrvärme såg ut innan 

frånluftsvärmepumpens inverkan. Dessa är sorterade efter de kallaste tidpunkterna på året till de varmaste 

vilket gör att när kurvan är helt utplanad i slutet av x-axeln så motsvarar det de varma sommarmånader då 

den enda fjärrvärmetillförseln sker för uppvärmning av tappvarmvatten. Detta referensfall jämförs i 

respektive graf med de olika driftfallen vid de båda fastigheterna för att visa på var värmepumpen ersätter 

fjärrvärmens värmetillförsel. Genom att jämföra hur tillförseln av uppvärmning av varmvatten förlängs 

kan man se för vilken period som värmepumpen klarar av hela uppvärmningsbehovet ensam. Detta syns 

till exempel tydligt mellan cirka 4800 h och 7100 h i Figur 6-20 för Fastighet A samt mellan 3840 h och 

6740 h i Figur 6-26 för Fastighet B. De oregelbundenheter som syns tydligt i främst Figur 6-21 och Figur 

6-22 för Fastighet A och i Figur 6-27 och Figur 6-28 sker med anledningen av säsongsstyrningen. Det 

ligger kalla dagar utanför det intervallet då värmepumpen är i drift vilket ger upphov till de spikar som 

syns för fjärrvärmen och där fjärrvärmen alltså täcker hela värmebehovet. 

Fastighet A 

 

Figur 6-20 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 1 då värmepumpen går året runt 
på Fastighet A 

 

Figur 6-21 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 2 då värmepumpen går från 
december till februari på Fastighet A 
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Figur 6-22 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 3 då värmepumpen går från 
oktober till april på Fastighet A 

 

Figur 6-23 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 4 då värmepumpen startar vid -4 
grader på Fastighet A 

 

Figur 6-24 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 5 då värmepumpen startar vid +1 
grad på Fastighet A 

 

Figur 6-25 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 6 då värmepumpen startar vid +5 
grader på Fastighet A 
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Fastighet B 

 

Figur 6-26 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 1 då värmepumpen går året runt 
på Fastighet B 

 

Figur 6-27 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 2 då värmepumpen går från 
december till februari på Fastighet B 

 

 

Figur 6-28 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 3 då värmepumpen går från 
oktober till april på Fastighet B 

 

Figur 6-29 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 4 då värmepumpen startar vid -4 
grader på Fastighet B 
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Figur 6-30 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 5 då pumpen startar vid +1 grad 
på Fastighet B 

 

Figur 6-31 Varaktighet över effektbehovet av fjärrvärme för referensfallet och driftfall 6 då värmepumpen startar vid +5 
grader på Fastighet B 

 

6.3 Fjärrvärmeflöde 
När frånluftsvärmepumpen kopplas in på radiatorreturen ger det upphov till en förhöjd returtemperatur i 

fjärrvärmekretsen. Figur 6-32 visar hur avkylningen i systemet minskade då värmepumpen är i drift för 

Fastighet B jämfört med två tidigare år. Avkylningen är detsamma som ΔT från ekvation (3-3) och då 

framledningstemperaturen är relativt konstant mellan åren så är de således returtemperaturen som har 

ökat. För Fastighet A presenteras ingen förhöjd returtemperatur med anledning av att den endast utgör 

23,5 procent av den totala uppvärmda arean som undercentralen täcker. Detta gör att en eventuell ökning 

inte går att urskilja. 

 

Figur 6-32 Bevis för försämrad avkylning i undercentralen för Fastighet B. Framledningstemperaturen är relativt 
konstant under året vilket gör att det är returtemperaturen som har ökat för att minska differensen 
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På grund av det minskade energiuttag som sker då frånluftsvärmepumpen är i drift minskar också det 

förbrukade fjärrvärmeflödet och visas som den mörkgrå stapeln benämnd Flöde fjv. Detta ses i Figur 6-33 

och Figur 6-34. Dock ger den förhöjda returtemperaturen upphov till ett förhöjt flöde som visas i den 

ljusgrå stapeln benämnd Flöde Tretur. På grund av förhöjda returtemperaturer uteblir ett potentiellt minskat 

flöde för både Fastighet A och B för alla driftfall. Det minskade flödet som hade fåtts utan höjda 

returtemperaturer utgörs av Flöde fjv minus Flöde Tretur i Figur 6-33 och Figur 6-34. 

 

Figur 6-33 Förändrad flödesförbrukning på Fastighet A för de olika driftfallen. Den mönstrade stapeln visar det 
verkligt minskade flödet och inkluderar det förhöjda flödet pga. högre returtemperaturer 

 

 

Figur 6-34 Förändrad flödesförbrukning på Fastighet B för de olika driftfallen. Den mönstrade stapeln visar det 
verkligt minskade flödet och inkluderar det förhöjda flödet pga. högre returtemperaturer 
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6.4 Minskad värmeproduktion 
När frånluftsvärmepumpen är i drift minskar av naturliga skäl behovet av fjärrvärme. Detta ger också 

uttryck genom en minskad fjärrvärmeproduktion hos Tekniska verken. Nedan i Figur 6-35 och Figur 6-36 

presenteras den minskade mängd värme varje panna producerar för respektive driftfall jämfört med 

referensfallet, energierna från rökgaskondenseringen inkluderad. MSE är det lokala energibolaget i Mjölby 

vars fjärrvärmenät säkerställer en jämn värmeleverans i områden mellan Linköping och Mjölby genom att 

värmeväxla med Tekniska verkens nät. MSE:s har en flispanna för kraftvärmevärmeproduktion och en 

bio-hvc som spets. Tekniska verken kompletterar även fjärrvärmeproduktionen med en mindre flispanna 

i Ljungsbro.  

 

Figur 6-35 Minskad fjärrvärmeproduktion i och med frånluftsvärmepumpens driftfall på Fastighet A 

 

Figur 6-36 Minskad fjärrvärmeproduktion i och med frånluftsvärmepumpens driftfall på Fastighet B 

En mer tydlig sammanställning av vilka specifika bränslen som minskar i samband med de olika driftfallen 

syns för Fastighet A i Tabell 6-7 och för Fastighet B i Tabell 6-8. Dessa specifika minskningar ligger till 

grund då förändringen i kriterierna ekonomi, miljö och resurs beräknas i nedanstående kapitel. Notera att 

summan av energiinnehållet i bränsleminskningarna inte är lika stor som den minskade 

fjärrvärmeförbrukningen i Tabell 6-1 för respektive driftfall. Detta beror på att en del av den minskade 

värmeproduktionen sker i rökgaskondenseringen, RGK, som förklaras i kapitel 2.1. 
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Tabell 6-7 Förändring av producerad el och värme för respektive bränsle vid värmepumpens driftfall för Fastighet A 
jämfört med referensfallet Tekniska verken under ett år 

Energibärare 
[MWh] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Olja  -88 -48 -87 -22 -81 -83 

Kol  -21 -19 -21 -11 -21 -21 

Gummi  -15 -14 -15 -8 -15 -15 

Avfall  -78 -4 -16 -2 -12 -17 

Trä -27 -6 -19 -2 -4 -18 

Returträ  -108 -42 -108 -1 -37 -91 

RGK -89 -17 -70 -3 -17 -47 

Producerad el  -32 -17 -24 -9 -22 -25 

 

Tabell 6-8 Förändring av producerad el och värme för respektive bränsle vid värmepumpens driftfall på Fastighet B 
jämfört med referensfallet för Tekniska verken under ett år 

Energibärare 
[MWh] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Olja  -102 -57 -102 -24 -88 -97 

Kol  -24 -22 -24 -12 -24 -24 

Gummi -17 -16 -17 -9 -17 -17 

Avfall -77 -4 -18 -4 -10 -21 

Trä  -31 -7 -24 -3 -5 -22 

Returträ  -131 -52 -131 -1 -29 -113 

RGK -98 -21 -76 -1 -16 -55 

Producerad el -36 -20 -28 -7 -23 -28 
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6.5 Ekonomi 
Nedan visas det ekonomiska utfallet som sker vid varje driftfall för båda företagen samt det totala resultat 

som motsvarar kommunens synvinkel. Nedan i Figur 6-37 till Figur 6-40 visas kostnads- och 

intäktsförändringen för Stångåstaden och Tekniska verken när frånluftsvärmepumparna är i drift. 

Resultatet gäller endast för det första året frånluftsvärmepumparna är i drift och inkluderar inga 

investeringskostnader.  

 

Figur 6-37 Förändrade energikostnader för Stångåstaden på Fastighet A för de olika driftfallen. Diagrammet visar de 
ökade kostnaderna för frånluftvärmepumpens elanvändning, besparingarna som fås av det minskade behovet av 
fjärrvärme samt nettoresultatet under första året. 

 

Figur 6-38 Förändrade energikostnader för Stångåstaden på Fastighet B för de olika driftfallen. Diagrammet visar de 
ökade kostnaderna för frånluftvärmepumpens elanvändning, besparingarna som fås av det minskade behovet av 
fjärrvärme samt nettoresultatet under första året. 
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Figur 6-39 Förändrade kostnader och intäkter för Tekniska verken för de olika driftfallen på Fastighet A. Diagrammet 
visar minskade intäkter från fjärrvärme- och elförsäljning, besparingarna som fås av minskade bränsleinköp samt 
nettoresultatet under första året. 

 

Figur 6-40 Förändrade kostnader och intäkter för Tekniska verken för de olika driftfallen på Fastighet B. Diagrammet 
visar minskade intäkter från fjärrvärme- och elförsäljning, besparingarna som fås av minskade bränsleinköp samt 
nettoresultatet under första året. 

I grundfallet för Tekniska verken och Stångåstaden så sätts den årliga prishöjningen för såld och inköpt el 

till 2,5 procent och 1 procent för såld och inköpt fjärrvärme. Bränslepriserna på kol och olja ökar med 2,5 

respektive 3 procent. Beräkningsunderlag och prisutveckling återfinns Appendix B i Tabell B-5 till Tabell 

B-14. Samtliga beräkningar är utförda exklusive moms. 

För att beräkna nuvärdet för Linköpings kommun tas ingen hänsyn till interna betalningsströmmar som 

sker mellan Tekniska verken och Stångåstaden. Därmed inkluderas inte kostnader och intäkter som rör 

fjärrvärme mellan Stångåstaden och Tekniska verken. Den ökade förlusten som sker för Tekniska verken 

i samband med flödesökningen är dock medräknad. Nuvärdet för Stångåstaden är beräknat på kostnaden 

för ökat inköpt el 20 år framåt med en kalkylränta på åtta procent. Nuvärdet för Tekniska verken är 

beräknat på kostnader för minskade bränsleinköp samt minskad elproduktion och därmed såld el, 

perioden är 20 år och kalkylräntan åtta procent. Resultatet av dessa nuvärdesberäkningar ses nedan i 

Tabell 6-9. Ett positivt nuvärde visar lönsamhet medan ett negativt visar förlusten jämfört med 

referensfallet över en tjugoårsperiod. 
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Tabell 6-9 Tabellen visar nuvärdet för Tekniska verken, Stångåstaden samt Kommunen. Nuvärdet inkluderar inga 
betalningsströmmar som sker mellan Stångåstaden och Tekniska verken samt inga investeringskostnader 

Nuvärde [Tkr] 

Fastighet A 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Stångåstaden -1 629 -552 -1 299 -120 -698 -1 125 

Tekniska verken 518 296 591 184 499 547 

Kommunen -1 111 -256 -708 64 -199 -578 

Fastighet B 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Stångåstaden -1 307 -467 -1 083 -88 -503 -966 

Tekniska verken 626 352 695 209 556 640 

Kommunen -681 -115 -388 120 52 -326 

 

Genom att ställa mängden minskad fjärrvärmeproduktion i relation till kostnadsbesparingen för Tekniska 

verken kan ett mått fås på hur effektivt frånluftsvärmepumparna ersätter dyra fjärrvärmebränslen. Detta 

kan ses nedan i  där det redovisas som kostnadsbesparing per minskad producerad MWh för Tekniska 

verken, uteblivna betalningar för fjärrvärme från Stångåstaden är inte inkluderade.  

 

Figur 6-41 Kostnadsbesparing per minskad producerad MWh fjärrvärme från Tekniska verken för 
frånluftsvärmepumparnas olika driftfall under första året. Inga betalningsströmmar mellan Stångåstaden och Tekniska 
verken är inkluderade 

Tabell 6-10 visar nuvärdet för de förändrade energikostnaderna på respektive fastighet över en 

tjugoårsperiod. Detta likställs med det investeringsutrymme som finns för respektive driftfall och är alltså 

vad en grundinvestering maximalt får kosta för att vara lönsam. 

Tabell 6-10 Nuvärdet är beräknat för minskade kostnader för fjärrvärme och ökade kostnader för el. Detta ger det 
potentiella investeringsutrymmet för Stångåstaden vid olika driftfall 

Nuvärde energikostnad Stångåstaden [Tkr] 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Grundinvestering 
(Borträknad 

alternativkostnad) 

Fastighet A 609 730 790 673 1 065 926 1 632 

Fastighet B 965 952 1 116 849 1 399 1 270 2 904 

 

Det investeringsutrymme som frigörs per installerad effekt i varje driftfall syns i Tabell 6-11. Där syns 

även den verkliga kostnad som varje installerad kilowatt utgjorde vid installationen i Fastighet A och B. 
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Den verkliga kostnaden blev 1,5 till 2,5 gånger så hög för Fastighet A och 2,1 till 3,1 gånger så hög för 

Fastighet B än vad som är lönsamt enligt Tabell 6-10. 

Tabell 6-11 Det investeringsutrymme som finns per installerad kilowatt för respektive driftfall. Verklig kostnad är vad 
den faktiska investeringen kostade 

Investeringsutrymme per installerad kW Stångåstaden [Tkr/kW] 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Verklig kostnad 
(Borträknad 

alternativkostnad) 

Fastighet A 9 10 11 10 15 13 23 

Fastighet B 12 12 14 11 18 16 32 

 

Tabell 6-12 och Tabell 6-13 visar nettonuvärdet för respektive företag. Här inkluderas grundinvesteringar 

och interna betalningsströmmar, som minskad fjärrvärmeintäkt och minskad inköpt fjärrvärme. I 

nettonuvärdet för kommunen beaktas däremot inte interna betalningsströmmar Då den diskonterade 

återbetalningstiden i samtliga fall vida översteg den ekonomiska livslängden på tjugo år redovisas endast 

en rak återbetalningstid. Detta visar att den förväntade återbetalningstiden på tio år aldrig uppnås för 

något av driftfallen. Däremot understiger återbetalningstiden den ekonomiska livslängden i två driftfall för 

Fastighet A. Ett positivt nettonuvärde indikerar en lönsam investering. 

Tabell 6-12 Ekonomiska utfallet vid de olika driftfallen för Fastighet A med en ekonomisk livslängd på tjugo år 

Fastighet A 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 
4 (T<-4) 

Driftfall 
5 (T<+1) 

Driftfall 
6 (T<+5) 

Stångåstaden 
Nettonuvärde [Tkr] -1 023 -902 -842 -959 -567 -706 

Återbetalningstid [år] >30 22 21 23 16 18 
Tekniska 

verken 
Nettonuvärde [Tkr] -1 338 -856 -1 191 -581 -1 098 -1 239 

Kommunen Nettoresultat [Tkr] -2 743 -1 888 -2 340 -1 568 -1 831 -2 210 

 

Tabell 6-13 Ekonomiska utfallet vid de olika driftfallen för Fastighet B med en ekonomisk livslängd på tjugo år 

Fastighet B 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Stångåstaden 
Nettonuvärde [Tkr] -1 939 -1 952 -1 788 -2 055 -1 505 -1 634 

Återbetalningstid [år] >30 29 26 >30 21 23 
Tekniska 

verken 
Nettonuvärde [Tkr] -1 634 -1 061 -1 493 -725 -1 339 -1 586 

Kommunen Nettoresultat [Tkr] -3 585 -3 019 -3 292 -2 784 -2 852 -3 230 
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6.6 Miljö 
Nedan ses den skillnad i globala utsläpp av växthusgaser som varje driftfall ger upphov till. Den ökade 

elanvändningen fås genom frånluftsvärmepumpens drift. Minskad fjärrvärme- och elproduktion är en 

sammanslagning av de förändrade växthusgasutsläpp som uppkommer med minskad 

fjärrvärmeproduktion. Samt de ökade globala växthusgasutsläpp som sker genom den ökning av 

europeisk marginalelproduktion som antas täcka upp bortfallet av minskad elproduktion. Märk väl att till 

skillnad från det ekonomiska resultatet som redovisas under en tjugoårsperiod, så syns det endast här för 

ett år. 

 

Figur 6-42 Förändring i utsläpp av globala växthusgaser i och med frånluftsvärmepumpens olika driftfall på Fastighet 
A under ett år 

 

Figur 6-43 Förändring av globala växthusgasutsläpp i och med frånluftsvärmepumpens olika driftfall på Fastighet B 
under ett år 
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Genom att fördela utsläppen på den fjärrvärmemängd som värmepumpen trycker undan kan ett mått av 

effektivitet för respektive driftfall göras i Figur 6-44. 

 

Figur 6-44 Minskade växthusgasutsläpp per reducerad producerad kWh fjärrvärme för respektive fastighet och driftfall 

Där syns att främst driftfall 4 är mest effektiv i att trycka bort utsläppsintensiv marginalproduktion under 

en koncentrerad period. Driftfall 1 har en lång drifttid i förhållande till den miljönytta den medför och ger 

således en sämre effektivitet. 

6.7 Primärenergianvändning 
Den totala primärenergianvändningen förändras också när frånluftsvärmepumpen tas i bruk. I figurerna 

nedan ses förändringen jämfört med referensfallet då frånluftsvärmepumpen inte används. Den 

minskning av primärenergi som uttrycks i figurerna är en effekt av den mängd minskad bränsle som nu 

behövs vid fjärrvärmeproduktionen. I de staplarna är även ökningen av primärenergi för att täcka 

utebliven elproduktion inräknat på samma sätt som för de tidigare presenterade utsläppsberäkningarna. 

De primärenergifaktorer som har använts vid beräkning av primärenergin återfinns i Tabell 4-6. Figur 

6-45 och Figur 6-46 visar förändring under ett år, precis som för miljöresultatet och således inte den totala 

förändringen på tjugo år som det ekonomiska resultatet gör. 

 

Figur 6-45 Förändring i primärenergianvändning i och med frånluftsvärmepumpens olika driftfall för Fastighet A 
under ett år 
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Figur 6-46 Förändring i primärenergianvändning i och med frånluftsvärmepumpens olika driftfall för Fastighet B 
under ett år 

6.8 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys görs på resultatet för att se hur dessa förändras då utvalda variabler ändras. Detta 

görs för att syna känsligheten i de erhållna resultaten. Nedan syns till att börja med en korrigering av 

frånluftsvärmepumparnas värmefaktor från modellen i BV2. Efter det följer en korrigering av de variabler 

som redovisades i Metodkapitlet för utsläpp, primärenergi och ekonomiskt utfall. Sist redovisas en 

alternativ kostnadsbedömning Stångåstaden använder vid utvärdering av energieffektiviseringsåtgärder 

samt effekterna på utvärderingskriterierna vid bibehållen avfallsförbränning. 

6.8.1 Värmefaktor 

Frånluftsvärmepumpens verkningsgrad är en väsentligt bidragande faktor till hur utfallet av de ställda 

kriterierna blir. Därför varieras värmepumpens värmefaktor på fyra olika sätt för att påvisa den skillnad 

som uppkommer. I Tabell 6-14 och Tabell 6-15 nedan redovisas hur årsmedelvärmefaktorn förändras då 

den momentana verkningsgraden minskar respektive ökar med tio och tjugo procent för värmepumparna 

på de olika fastigheterna. Vid förändringen av värmefaktorn påverkas inte den värme som levereras till 

byggnaderna från frånluftsvärmepumpen utan endast pumpens elförbrukning. 

Tabell 6-14 Tabell för hur årsmedelvärmefaktorn på Fastighet A varierar för de olika driftfallen när 
årsmedelvärmefaktorn varieras med ±10 och ±20 procent 

Förändring COP 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

-20 % 2,49 2,46 2,47 2,42 2,45 2,47 

-10 % 2,80 2,77 2,78 2,72 2,76 2,77 

0 % 3,11 3,08 3,09 3,01 3,06 3,08 

10 % 3,42 3,39 3,40 3,33 3,37 3,39 

20 % 3,73 3,69 3,71 3,63 3,68 3,70 
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Tabell 6-15 Tabell för hur årsmedelvärmefaktorn på Fastighet B varierar för de olika driftfallen när 
årsmedelvärmefaktorn varieras med ±10 och ±20 procent 

Förändring COP 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

-20 % 2,67 2,60 2,64 2,43 2,54 2,61 

-10 % 3,00 2,92 2,96 2,73 2,86 2,94 

0 % 3,34 3,24 3,29 3,03 3,18 3,26 

10 % 3,67 3,57 3,62 3,34 3,49 3,59 

20 % 4,00 3,89 3,95 3,64 3,81 3,91 

 

Ekonomi 

I Tabell 6-16 och Tabell 6-17 nedan ses nuvärdesförändringen av elkostnaden för de olika driftfallen när 

värmefaktorn förändras. Förändringen av nuvärdet kan ses som ett ökande eller minskande 

investeringsutrymme för frånluftsvärmepumpen. 

Tabell 6-16 Nuvärdet för energikostnaden vid förändrat COP för Stångåstaden på Fastighet A. Grundinvesteringen är  
1 632 Tkr (inkl. alternativkostnad) 

Nuvärdet för energikostnad Fastighet A [Tkr] 

Förändring COP 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

-20 % 278 606 522 632 913 692 

-10 % 462 675 671 655 997 822 

0 % 609 730 790 673 1 065 926 

10 % 730 775 887 688 1120 1011 

20 % 830 813 969 700 1166 1082 

 

Tabell 6-17 Nuvärdet för energikostnaden vid förändrat COP för Stångåstaden på Fastighet B. Grundinvesteringen är  
2 904 Tkr (inkl. alternativkostnad) 

Nuvärdet för energikostnad Fastighet B [Tkr] 

Förändring COP 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

-20 % 615 812 822 804 1250 1005 

-10 % 809 890 985 829 1333 1152 

0 % 965 952 1 116 849 1 399 1270 

10 % 1092 1003 1223 866 1453 1366 

20 % 1198 1045 1312 879 1498 1446 
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Miljö 

Det utslag som förändringen av värmefaktorn ger för fastigheterna redovisas i Figur 6-47 och Figur 6-48 

under ett år. 

 

Figur 6-47 Effekterna på utsläppsmängden av växthusgaser uttryckt i CO2,ekv då värmefaktorn varieras med tio och 
tjugo procent för Fastighet A under ett år 

 

Figur 6-48 Effekterna på utsläppsmängden av växthusgaser uttryckt i CO2,ekv då värmefaktorn varieras med tio och 
tjugo procent för Fastighet B under ett år 

Inga ytterligare driftfall skiftar till att ge negativa växthusgasutsläpp då värmefaktorn ökar. Däremot 

skiftar driftfall 2 (nov-feb) och 5 (T<+1˚C) för Fastighet A och driftfall 2 för Fastighet B. Dessa går från 

minskade utsläpp till ökade då värmefaktorn sänks i jämförelse med grundfallet. Driftfall 4 (T<-4 ˚C) för 

Fastighet A samt driftfall 4 och 5 för Fastighet B ger ett mindre utsläpp i jämförelse med att enbart 

använda fjärrvärme även då värmefaktorn är 20 procent lägre.  
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Primärenergi 

Figur 6-49 och Figur 6-50 visar hur primärenergianvändningen förändras för varje driftfall då 

värmefaktorn varieras under ett år. 

 

Figur 6-49 Effekterna på primärenergianvändningen då värmefaktorn varieras med tio och tjugo procent för Fastighet 
A under ett år 

 

Figur 6-50 Effekterna på primärenergianvändningen då värmefaktorn varieras med tio och tjugo procent för Fastighet 
B under ett år 

I figuren ovan syns förändringen av netto primärenergianvändningen för alla driftfall. Driftfall 4 (T<-4˚C) 

ligger vid COP +20 % närmast ett nollnettoresultat med 6 respektive 2,3 MWh över referensfallet då 

endast fjärrvärme används. 
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6.8.2 Miljövärdering av el  

Nedan i Tabell 6-18 och Tabell 6-19 ses en känslighetsanalys där miljövärderingen av el har ändrats enligt 

Tabell 4-5. 400g CO2,ekv/kWh är grundfallet och redovisas för en lättare jämförelse. Ett negativt värde 

betyder minskade globala växthusgasutsläpp i jämförelse med referensfallet då frånluftsvärmepumpen inte 

är i drift och detta visas för ett år. 

Tabell 6-18 Känslighetsanalys på driftfallen för Fastighet A där miljövärderingen av el varieras för ett år 

Globala växthusgasutsläpp netto – Fastighet A [Ton CO2,ekv/år] 

  Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

108g CO2,ekv/kWh -22 -19 -25 -10 -28 -25 

400 g CO2,ekv/kWh 27 0 13 -3 -4 9 

750g CO2,ekv/kWh 86 23 60 6 25 51 

1148g CO2,ekv/kWh 154 49 112 15 58 99 

 

Tabell 6-19 Känslighetsanalys på driftfallen för Fastighet B där miljövärderingen av el varieras för ett år 

Globala växthusgasutsläpp netto – Fastighet B [Ton CO2,ekv/år] 

  Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

108g CO2,ekv/kWh -28 -22 -30 -11 -31 -30 

400 g CO2,ekv/kWh 25 -1 12 -4 -7 9 

750g CO2,ekv/kWh 88 26 64 5 22 57 

1148g CO2,ekv/kWh 159 55 122 15 55 110 

 

6.8.3 Primärenergifaktorer för el och avfall  

Nedan syns hur primärenergianvändningen förändras för ett år då primärenergifaktorn för el minskar till 

1,74 och då avfall värderas med faktor 0,61. Grundfallet då el har faktor 2,5 och avfall har faktor 0,04 

redovisas för en lättare jämförelse. 

Tabell 6-20 Känslighetsanalys på driftfallen för Fastighet A där primärenergifaktorn för el och avfall varieras för ett år 

Primärenergianvändning netto – Fastighet A [MWh/år] 

 Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

PEF el 1,74, avfall 0,04 120 15 68 -6 7 52 

PEF el 2,5, avfall 0,04 249 64 168 13 70 142 

PEF el 2,5, avfall 0,61 204 62 159 12 63 133 

 

Tabell 6-21 Känslighetsanalys på driftfallen för Fastighet B där primärenergifaktorn för el och avfall varieras för ett år 

Primärenergianvändning netto – Fastighet B [MWh/år] 

 Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

PEF el 1,74, avfall 0,04 110 13 64 -9 -7 51 

PEF el 2,5, avfall 0,04 247 70 176 10 56 154 

PEF el 2,5, avfall 0,61 203 67 166 7 50 142 
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6.8.4 Ekonomi 

I grundfallet så ökar elkostnaden med 2,5 procent per år och fjärrvärmekostnaden med 1 procent per år. I 

ökningen för elkostnaden inkluderas elhandelspris, energiskatt, elcertifikatkostnad och elöverföringsavgift. 

I ökningen för fjärrvärmekostnaden inkluderas energipris, flödespris och effektpris. I känslighetsanalysens 

prisförändringar jämförs nuvärdet för energikostnaden vid grundfallet med olika fall av prisökningar för el 

och fjärrvärme enligt Tabell 6-23. Nuvärdet är endast beräknat ur Stångåstadens perspektiv och Tabell 

6-22 visar grundfallet.  

Tabell 6-22 Nuvärdet av energikostnaden vid grundfallet för Fastighet A och B vid de olika driftfallen 

Nuvärde energikostnad [Tkr] 

 Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 609 730 790 673 1 065 926 

Fastighet B 965 952 1 116 849 1 399 1 270 

 

Tabell 6-23 I tabellen visas de olika prisutvecklingarna som används på el- och fjärrvärmepriset 

 Årlig prisförändring 

Känslighetsanalys El Fjärrvärme 

1 +5,0 % +2,0 % 

2 +5,0 % +1,0 % 

3 +2,5 % +2,0 % 

4 0,0 % 0,0 % 

5 +2,5 % -1,0 % 

6 -2,5 % +1,0 % 

 

Tabell 6-24 och Tabell 6-25 visar förändringen mot grundfallet för respektive fastighet. Ett negativt värde 

påvisar då ett mindre investeringsutrymme än nuvärdet i Tabell 6-22 och ett positivt värde visar på ett 

större investeringsutrymme än grundfallet. 

Tabell 6-24 Nuvärdesförändringen av energikostnaden jämfört med grundfallet för Fastighet A 

Nuvärdesförändring energikostnad Fastighet A [Tkr] 

Känslighetsanalys Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 -107 20 -57 62 30 -27 

2 -250 -69 -194 4 -93 -165 

3 143 89 137 59 123 137 

4 63 -27 25 -56 -39 3 

5 -245 -152 -235 -101 -211 -236 

6 340 94 264 -5 127 225 
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Tabell 6-25 Nuvärdesförändringen av energikostnaden jämfört med grundfallet för Fastighet B 

Nuvärdesförändring energikostnad Fastighet B [Tkr] 

Känslighetsanalys Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 -86 31 -43 77 60 -15 

2 -260 -77 -211 5 -85 -186 

3 174 109 168 72 146 171 

4 43 -39 11 -69 -66 -12 

5 -298 -186 -289 -123 -250 -294 

6 354 105 288 -7 116 253 

 

Verkligt schablonvärde 

När Stångåstaden beräknar det ekonomiska resultatet av energieffektiviseringar används internt ett 
schablonvärde på 80 öre/kWh för fjärrvärme och 140 öre/kWh för el totalt. Dessa värden används också 
i konsultrapporter med gjorda kostnadsbedömningar för frånluftsvärmepumparna på Fastighet A och B. 
Nedan i Tabell 6-26 presenteras Stångåstadens nuvärden om dessa fasta energipriser skulle användas på 
utfallet från modellens olika driftfall. Tabellen visar också skillnaden i procent jämfört med nuvärdena i 
Tabell 6-10.  

Tabell 6-26 Nuvärden för Stångåstaden vid frånluftsvärmepumpens olika driftfall, energipriser för el (112 öre/kWh) och 
fjärrvärme (64 öre/kWh) är fasta och exklusive moms. Nuvärdet är beräknat över 20 år med en kalkylränta på 8 % 

Nuvärde energikostnad Stångåstaden [Tkr] 

  Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 1 170 404 913 132 504 790 
Fastighet B 1 433 520 1 155 141 534 1 016 

Skillnad mot tidigare resultat 

  Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Fastighet A 92 % -45 % 16 % -80 % -53 % -15 % 
Fastighet B 48 % -45 % 3 % -83 % -62 % -20 % 
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6.8.5 Bibehållen avfallsförbränning 

Som nämnt i kapitel 4.7.1 så har beräkningarna i resultatet bortsett från det faktum att förbränningen av 

avfall inte minskar som simuleringen visar. Här nedan i Tabell 6-27 och Tabell 6-28 syns utfallet för 

Tekniska verken och Linköpings kommun i ekonomi, miljö och primärenergi om förbränning av avfall 

tillåts vara oförändrad genom att kyla bort den värme som värmepumparna ersätter.  

Tabell 6-27 Utfallet för Tekniska verken och Linköpings kommun vid bibehållen avfallsförbränning för Fastighet A. 
Tabellen visar förändringen av nuvärde, globala växthusgasutsläpp och primärenergianvändning jämfört med 
resultaten då avfallsförbränningen minskar. 

Utfall vid bibehållen avfallsförbränning – Fastighet A 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Nuvärde [Tkr] 168 2 18 1 10 20 

Växthusgasutsläpp 
[Ton CO2,ekv /år] 

-5 0 -1 0 -1 -1 

Primärenergi 
[MWh/år] 

-31 -2 -7 -1 -5 -7 

 

Tabell 6-28 Utfallet för Tekniska verken och Linköpings kommun vid bibehållen avfallsförbränning för Fastighet B. 
Tabellen visar förändringen av nuvärde, globala växthusgasutsläpp och primärenergianvändning jämfört med 
resultaten då avfallsförbränningen minskar. 

Utfall vid bibehållen avfallsförbränning – Fastighet B 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Nuvärde [Tkr] 160 3 19 3 6 25 

Växthusgasutsläpp 
[Ton CO2,ekv /år] 

-5 0 -1 0 -1 -2 

Primärenergi 
[MWh/år] 

-30 -2 -8 -2 -4 -9 
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6.9 Uppskalade resultat 
De redovisade fastigheterna har i projektet också skalats upp till den yta som potentiellt skulle kunna vara 

aktuell för installation av frånluftsvärmepumpar i Stångåstadens fastighetsbestånd. Nedan visas de 

effekter som installationen av frånluftsvärmepumpar resulterar i då de försörjer en bostadsyta 

motsvarande en halv miljon kvadratmeter. 

6.9.1Minskad värmeproduktion  

Figur 6-51 visar hur värmeproduktionen förändras i respektive panna på Tekniska verken. Här syns även 

de begränsningar som förklaras i 4.7.1 där hetvattencentralerna visar på en ökad produktion och att 

avfallspannorna P1-P5 minskar sin produktion. 

 

Figur 6-51 Minskad fjärrvärmeproduktion i och med frånluftsvärmepumpens driftfall för det uppskalade fallet 

6.9.2 Ekonomi 

Tabell 6-29 visar nettonuvärdet för respektive intressent. Som vid det ekonomiska utfallet för respektive 

fastighet så beräknas även här kommunens resultat utan de interna betalningsströmmar som sker mellan 

Tekniska verken och Stångåstaden, med undantaget för den ökade flödeskostnad som tillkommer 

Tekniska verken i samband med ökad returtemperaturer. I tabellen syns också Stångåstadens 

återbetalningstid för de installerade frånluftsvärmepumparna. Görs denna korrekt med en diskontering av 

framtida in- och utbetalningar fås en återbetalningstid som vida överskrider den ekonomiska livslängden. 

Den raka återbetalningstiden som syns här ger lägre värden men redovisar endast ett driftfall där 

återbetalningstiden understiger den ekonomiska livslängden på tjugo år. 

Tabell 6-29 Det ekonomiska resultatet för Stångåstaden, Tekniska verken och Linköpings kommun vid ett uppskalat 
scenario 

Uppskalat 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Stångåstaden 

Nettonuvärde 
[Mkr] 

-109 -105 -97 -111 -77 -86 

Återbetalningstid 
[år] 

>30 26 24 28 18 21 

Tekniska 
verken 

Nettonuvärde 
[Mkr] 

-120 -77 -108 -51 -97 -114 

Kommunen 
Nettonuvärde 

[Mkr] 
-240 -185 -214 -162 -177 -207 
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6.9.3 Miljö 

Figur 6-52 visar på samma sätt som Figur 6-42 och Figur 6-43 för fastigheterna hur förändringen i utsläpp 

av globala växthusgaser ser ut för ett uppskalat scenario i jämförelse med om endast fjärrvärme täcker 

hela värmebehovet under ett år. 

 

Figur 6-52 Förändring i utsläpp av globala växthusgaser jämfört med referensfallet då endast fjärrvärme täcker 
värmebehovet för ett uppskalat scenario 

Tabell 6-30 Årlig förändring av växthusgasutsläpp uttryckt i ton CO2,ekv för det uppskalade scenariot 

Globala växthusgasutsläpp 
[Ton CO2,ekv/år] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Netto 2 170 -110 1 126 -246 -325 890 

Från elanvändning F-VP 4 147 1 533 3 360 503 1 779 2 978 

Från förändrad fjärrvärme- 
och elproduktion 

-1 980 -1 643 -2 234 -749 -2 104 -2 088 
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6.9.3 Primärenergi 

Primärenergin som krävs för att erhålla värmebehovet vid ett uppskalat scenario syns i Figur 6-53. 

Figuren är uppbyggd, och staplarna är värderade, på samma sätt som för de enskilda fastigheterna i Figur 

6-45 och Figur 6-46 men med skillnaden att x-axeln i detta fall uttrycks i GWh. 

 

Figur 6-53 Förändring i primärenergianvändning jämfört med referensfallet då endast fjärrvärme täcker värmebehovet 
för ett uppskalat scenario 

6.10 Sammanställning 
Här redovisas en sammanställning av nettoresultaten för de olika driftfallen där Tabell 6-31 visar resultatet 

för Fastighet A, Tabell 6-32 visar Fastighet B och Tabell 6-33 visar resultatet vid en uppskalning av 

investeringen där frånluftsvärmepumparna täcker en bostadsyta på en halv miljon kvadratmeter. Miljö 

och resurs redovisas netto, sett ur ett systemperspektiv vilket är kommunens synvinkel. Det ekonomiska 

utfallet redovisas för respektive företag då dessa skiljer sig i hur de har beräknats. Samt det sammanvägda 

ekonomiska resultatet utan interna betalningsströmmar mellan företagen, med undantag för den ökade 

kostnad som tillskrivs Tekniska verken i samband med ett ökat fjärrvärmeflöde, som ansätts till 

kommunens nettonuvärde.  

Tabell 6-31 Sammanställning av nettoresultaten för driftfallen vid Fastighet A 

Fastighet A nettoresultat 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Växthusgasutsläpp 
[Ton CO2,ekv /år] 

27,2 0,2 13,3 -3,2 -3,6 9,4 

Primärenergi 
[MWh/år] 

249 64 168 13 70 142 

Nettonuvärde 
Tekniska verken [Tkr] 

-1 338 -856 -1 191 -581 -1 098 -1 239 

Nettonuvärde 
Stångåstaden [Tkr] 

-1 023 -902 -842 -959 -567 -706 

Nettonuvärde 
Kommunen [Tkr] 

-2 743 -1 888 -2 340 -1 568 -1 831 -2 210 
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Tabell 6-32 Sammanställning av nettoresultaten för driftfallen vid Fastighet B 

Fastighet B nettoresultat 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Växthusgasutsläpp 
[Ton CO2,ekv /år] 

29,3 -1,5 16,5 -2,9 -4,9 13,3 

Primärenergi 
[MWh/år] 

274 83 201 17 73 178 

Nettonuvärde 
Tekniska verken [Tkr] 

-1 634 -1 061 -1 493 -725 -1 339 -1 586 

Nettonuvärde 
Stångåstaden [Tkr] 

-1 939 -1 952 -1 788 -2 055 -1 505 -1 634 

Nettonuvärde 
Kommunen [Tkr] 

-3 585 -3 019 -3 292 -2 784 -2 852 -3 230 

 

Tabell 6-33 Sammanställning av nettoresultaten för driftfallen vid det uppskalade fallet 

Uppskalat nettoresultat 

 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

Växthusgasutsläpp 
[Ton CO2,ekv /år] 

2 167 -110 1 126 -246 -325 891 

Primärenergi 
[GWh/år] 

21 5 15 1 6 13 

Nettonuvärde 
Tekniska verken [Mkr] 

-120 -77 -108 -51 -97 -114 

Nettonuvärde 
Stångåstaden [Mkr] 

-109 -105 -97 -111 -77 -86 

Nettonuvärde 
Kommunen [Mkr] 

-240 -185 -214 -162 -177 -207 
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7. Analys 
Detta kapitel ger en förklarande analys av de grafer och tabeller som presenterades i kapitel 6. Detta sker kronologiskt 

utifrån hur projektet har utförts. Till att börja med diskuteras de val som gjordes inför modelleringen och kalibreringen. 

Därefter ges en förklaringen av vad som sker med energianvändningen vid de olika driftfallen samt hur det påverkar effekt- 

och flödesbehovet och fjärrvärmeproduktionen. Simuleringen belyses och dess resultat diskuteras därefter utifrån de ställda 

kriterierna. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de erhållna resultaten och en förtydligande analys av dess 

innebörd.  

7.1 Modellering och kalibrering 
Grundläggande data som användes för att bygga modellen baseras på de resultat som redovisas i 

Appendix A. Här analyseras de påståenden, tabeller och grafer som presenterades samt vilka antaganden 

och förenklingar som har gjorts för att kunna genomföra projektet. 

7.1.1 Data 

Att normalårskorrigera värmeanvändningen var en nödvändighet för att kunna få en korrekt bild av 

fastigheternas energianvändning från tidigare år utan att påverkas av väderförhållandena. Det visade sig 

likt Heincke et al. (2011) tidigare påvisat att graddagskorrigeringen gav upphov till oregelbundenheter i 

normalårskorrigeringen. Dessa syns i Figur 5-1 och Figur 5-3. Anledningen till att graddagskorrigeringen 

inte beter sig som förväntat är enligt SMHI att 2010 var ett extremt kallt år och 2011 var i jämförelse ett 

relativt varmt år. Detta leder till att korrigeringsfaktorerna istället gör en uppjustering av förbrukningen 

(SMHI, 2014b). Med detta som grund samt att Figur 5-2 och Figur 5-4 erhöll mer troliga resultat så 

beslutades Energi-index vara den slutgiltiga metoden som användes för normalårskorrigeringen. 

7.1.2 Gjorda antaganden och förenklingar  

Modellerna i BV2 har i möjligaste mån ämnat till att visa de verkliga fallen. Den informationen och data 

som samlades in för att lägga grunden till modellerna visade sig dock inte ge en exakt bild av verkligheten. 

För lite statistiskt underlag och grova ritningar gjorde att modellerna visade brister initialt. Detta har 

också, som ofta, att göra med att praktiken sällan följer de teoretiska värdena rakt av. Därför gjordes tidigt 

en värdering av vad som var viktigast; Att modellen blev en kopia av fastigheterna eller att modellen blev 

en kopia av fastigheternas värmeanvändning. Det fastställdes att det var värmebehovets variation över 

året som var det mest relevanta vilket då krävde vissa ingrepp i fastighetsmodellen.  

Värmebehovet styrs i BV2 av programmets utetemperatur som i sin tur styrs av innetemperaturen och 

storleken på de värmeförluster som sker genom byggnadsskalet. Värmebehovet i modellen kunde då 

styras genom att ge byggnaden ett luftläckage som normalt inte finns i fastigheter med frånluftsventilation 

för att bli mer lik värmesignaturen. 

Som Borgnakke & Sonntag (2009) visar i ekvation (3-3) finns det ändligt med energi som faktiskt går att 

utnyttja i frånluften. Då värmepumparna lades in i modellen med driftkurvor från tillverkardata syntes vid 

jämförelse med de verkliga loggarna att modellen för Fastighet B utvann mer energi än vad som fanns att 

tillgå i verkligheten. Detta löstes genom begränsa frånluftsvärmepumparnas kompressoreffekt vilket gör 

att de inte följer de exakta tekniska tillverkardata som fanns för de värmepumpmodellerna, men den 

tillförda värmen blev mer korrekt som följd. 

Det ligger också en osäkerhet i hur frånluftsvärmepumparnas värmefaktor varierar för temperaturer under 

minus fyra grader och över sex grader. Anledningen är brist på loggad data för de specifika 

värmepumparna på de berörda fastigheterna vid ett större intervall av utomhustemperaturer. Det mest 

troliga är att värmefaktorn följer den trend som påvisats i temperaturspannet minus fyra till sex grader i 

Figur 5-9 till Figur 5-12 och det antagandet är vad värmepumparna i modellen bygger på. Dock ses det i 

figurerna att värmeunderlaget för frånluftsvärmepumparna på Fastighet B verkar skilja sig något i 

verkligheten jämfört med modellen.  Detta gör att de modellerade värmepumparna börjar minska den 

levererade värmeeffekten vid en lägre utetemperatur än de verkligt uppmätta värmepumparna. Detta kan 
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innebära att den totala tillförda värmeenergin från frånluftsvärmepumparna blir något lägre för driftfallen 

i modellen än i verkligheten. 

Trots att Figur 5-5 och Figur 5-6 visar på att modellen beter sig väldigt likt verkligheten i stort så visar 

Figur 5-7 och Figur 5-8 att vissa månader ändå ligger utanför en felmarginal på femton procent. Dessa 

månader är sommarmånader och påverkar endast driftfall 1 då värmepumpen går över hela året och då 

också i mycket liten utsträckning eftersom att värmebehovet under dessa månader är litet i jämförelse 

med resterande månader under året. Anledningen är som tidigare nämnt i kapitel 5.2 

fjärrvärmeuppvärmningen av tappvarmvatten och den begränsning som BV2 har för att korrigera denna 

månadsvis. 

7.2 Energianvändning 
Figur 6-1 och Figur 6-2 visar att summan av värmebehovet för fastigheterna är samma vid alla driftfall 

men förhållandet mellan tillförd värmeenergi skiljer sig för fjärrvärme och värmepumparna. Störst 

minskning av fjärrvärme ges av naturliga skäl för driftfall 1 då frånluftsvärmepumpen går under hela året 

och således täcker in de andra fallen. Ovan nämnda figurer tillsammans med Figur 6-3 och Figur 6-4 visar 

även att driftfall 2 (dec-feb) och 5 (T<1°C) är väldigt snarlika i sin fördelning av värmetillförsel. Detta är 

däremot inget bevis på att de skulle vara lika vid en utvärdering av de ställda kriterierna. Som Tabell 6-1 

visar så varierar tidsperioderna för de olika fallen då värmen tillförs vilket ger upphov till skillnader i både 

pristaxa och vilken marginalproduktion som förändras. 

Att årsmedelvärdet för värmefaktorn skiljer sig mellan de olika driftfallen i samma tabeller beror 

uteslutande på hur utetemperaturer varierar under frånluftsvärmepumparnas olika drifttider. Som Selinder 

et al. (2003) visar styrs temperaturen i radiatorerna av en termostat på radiatorkretsens framledning. 

Denna fastställer ett börvärde baserat på utetemperatur som kretsen måste hålla för att kunna uppnå 

önskat inomhusklimat. Då utomhustemperaturen sjunker kommer värmeförlusten från fastigheten att öka 

enligt ekvation (3-5). Detta behöver då kompenseras med en högre radiatortemperatur för att upprätthålla 

värmen i fastigheten. Detta medför också en ökad returtemperatur från radiatorkretsen. Då 

frånluftsvärmepumpen sitter på radiatorreturen tillåts den därmed att kondensera mot en högre 

temperatur vilket också sänker mängden avgiven värme och då även värmefaktorn i enighet med Björk et 

al. (2003) och ekvation (3-1). Detta syns tillexempel vid driftfall 4, då frånluftsvärmepumpen endast 

startar när det är kallare än minus fyra grader ute vilket för båda fastigheterna redovisar lägst värmefaktor. 

Det bör också noteras att värmepumparna på Fastighet B har en generellt högre värmefaktor än dem som 

finns installerade på Fastighet A. Skillnaden i värmefaktorn kan såklart bero på den tekniska prestandan 

för värmepumparna då de är av olika fabrikat, men även principen som används för att återvinna värmen 

från frånluften kan tänkas ha en viss inverkan. På Fastighet A hämtas värmen i frånluften på 

vindsvåningen med hjälp av ett återvinningsbatteri och en brinekrets för att sedan transporteras till 

värmepumparna på källarvåningen. Detta innebär energiförluster till omgivningen jämfört med Fastighet 

B där värmepumparna är inkopplade som ett frånluftsaggregat och därmed hämtar värmen direkt från 

frånluften. 

7.2.1 Varaktighetsdiagram 

Varaktighetsdiagrammen i Figur 6-20 till Figur 6-31 visar fjärrvärmeeffektbehovet för både Fastighet A 

och B under året i timmar. Genom att jämföra dessa med varaktighetsdiagrammet i Figur 3-9 ges en 

förenklad bild av vilket marginalbränsle som värmen från frånluftsvärmepumparna vid respektive driftfall 

momentant kommer att ersätta. Resultatet av förändrad bränsleanvändning kan utläsas i Tabell 6-7 och 

Tabell 6-8 för jämförelse. Då x-axeln är sorterad från den kallaste till den varmaste timmen är 

varaktighetsdiagrammen för driftfall 1, 4, 5 och 6 relativt tydliga jämfört med driftfall 2 och 3. Exempelvis 

utgör driftfall 2 endast 2160 timmar av totalt 8760 där många kalla timmar ligger utanför perioden 

december till februari. Därför fås ett väldigt växlande fjärrvärmeeffektbehov i varaktighetsdiagrammet för 

driftfall 2. I varaktighetsdiagrammen syns även effekten av de temperaturantaganden som görs i BV2 och 
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tas upp i kapitel 4.4. Detta är särskilt tydligt för driftfall 5 där frånluftsvärmepumparna inte har samma 

antal drifttimmar på Fastighet A och B. 

7.2.2 Flödesförbrukning 

Flödesförbrukningen på Fastighet A och B minskar som följd av ett minskat uttag av fjärrvärme. På 
grund av hur frånluftsvärmepumparna är inkopplade mot uppvärmningssystemet uteblir dock en viss 
flödesminskning till följd av förhöjda returtemperaturer, detta tas även upp i kapitel 3.2. Det förändrade 
flödet utgår ifrån det uppmätta förhållandet mellan använt flöde och energi på respektive undercentral. 
Det förhöjda flödet på grund av försämrad avkylning utgår däremot endast från mätdata som hämtats 
från undercentralen på Fastighet B. Resultatet från Fastighet B har sedan överförts till undercentralen vid 
Fastighet A som ett förhållande av hur stor del av byggnadens värmebehov frånluftsvärmepumpen täcker. 
Detta innebär en del osäkerheter kring flödeshöjningen vid Fastighet A och har tyvärr inte kunnat 
valideras med hjälp av uppmätt data. Anledningen är det stora antalet byggnader utöver Fastighet A som 
är inkopplad på samma undercentral, vilket innebär att effekterna av en eventuell temperaturförändring 
från en byggnad är svår att urskilja. Effekterna av de förhöjda returtemperaturerna på det totala resultatet 
är däremot mycket små och kostnadshöjningen för både Stångåstaden och Tekniska verken utgör endast 
ett fåtal procent av de övriga kostnaderna. I kapitel 3.2 tas alternativa inkopplingar upp som skulle kunna 
undvika dessa höjningar. Frånluftsvärmepumpen skulle kunna värma radiatorkretsen parallellt med 
fjärrvärmen och därmed undvika höjda returtemperaturer. Dock visar Boss (2012) på att skulle detta 
innebära att värmepumpen måste kondensera mot en högre temperatur med sämre värmefaktor som 
följd. Känslighetsanalysen på värmefaktorn i 6.8.1 visar att en sämre värmefaktor endast hade ökat 
olönsamheten ytterligare. Det andra alternativet som tas upp är att behålla nuvarande inkoppling men att 
parallellt med frånluftsvärmepumpen installera en för-värmeväxlare. För-värmeväxlaren hade troligtvis 
kostat mer att installera än vad den sparar i den returtemperatursänkning den medför vilket gör båda 
alternativen mindre lönsamma än det befintliga. 

 
7.2.3 Effektsignatur 

Effektsignaturen utgör en stor del, mellan 30-70 procent beroende på driftfall, av det pris som betalas för 
fjärrvärme och därför ligger det också ett intresse för fastighetsbolaget att sänka denna. Effektsignaturen 
baseras som tidigare nämnt i kapitel 2.4 på det effektbehov som uppkommer vid Boverkets DUT, -17,6 
grader. Detta görs genom en linjär ekvation baserad på uppmätta punkter från två tidigare år. Som Figur 
6-5 till Figur 6-18 och Tabell 6-2 tillsammans visar så lyckas fastigheterna minska sin effektsignatur i 
samtliga fall vid en installation av en frånluftsvärmepump. Driftfall 2, då frånluftsvärmepumpen är i drift 
mellan december och februari, ger för båda fastigheterna sämst genomslag. Detta beror på att 
effektsignaturen baseras på värden mellan november och mars där många kalla dagar ligger utanför 
pumpens drifttid vilket gör att dessa återigen måste täckas av fjärrvärme. Detta syns i Figur 6-7 och Figur 
6-14 genom att figurerna visar två kurvor; en då pumpen driver ner behovet och en då den inte är i drift. 
Anmärkningsvärt är även de temperaturstyrda driftfallen 4, 5 och 6 som tydligt visar var värmepumpen 
går in och ersätter värmebehovet i Figur 6-9 till Figur 6-11 samt Figur 6-16 till Figur 6-18. Det faktiska 
effektbehovet vid kalla temperaturer skiljer sig inte från referensfallen men genom att ersätta fjärrvärmen 
vid en snäv lutning på kurvan kan ändpunkten på den nya trendlinjen pressas kraftigt nedåt. Lutningen på 
kurvan för referensfallet är som mest uppåtriktad runt en, två grader varpå värmepumpens inverkan är 
som störst vid de temperaturerna. Därför syns i Tabell 6-2 att driftfall 5, då värmepumpen startar när 
utetemperaturen understiger en grad, ger kraftigast minskning i priset för effektsignaturen. 
 
De effektsignaturer som visas i Figur 6-5 - Figur 6-18 är baserade på BV2 -modellen och då också ett 

normalår. I verkligheten finns det många fler parametrar som spelar roll för när effektsignaturen beräknas. 

Väderlek och när temperaturerna inträffar är två av dem. Effektbehovet för en kall dag i mars kan 

tillexempel påverkas mindre än en i december tack vare ett större tillskott av solvärme. Det gör att R2-

värdena som ligger runt 0,9 är svåra att erhålla i verkligheten. Vad som kan konstateras i Tabell 6-4 dock 

är att genom de temperaturstyrda driftfallen lyckas effektsignaturkostnaderna hållas lägre än fastighetens 

egentliga behov.  Om installationen av frånluftsvärmepumpar i kombination med detta styrsätt ökar i 

framtiden kan det finnas anledning till att se över den prissättningsmodell som används i dagsläget för att 

få den mer lik det faktiska behovet. 
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7.3 Simulering 
Stångåstadens minskade inköp av fjärrvärme leder till en förändrad bränsleanvändning för Tekniska 
verken och kan ses i Tabell 6-7 och Tabell 6-8. Det går att urskilja hur effektivt värmepumpen ersätter 
fjärrvärmens olika bränslen vid varje driftfall genom att utgå från referensfallet. Förändringen i 
bränslemängd för referensfallet är den maximala minskning som går att erhålla och genom det kan de 
övriga driftfallen jämföras för respektive bränsle. Till exempel så minskar driftfall 3, 5 och 6 
användningen av kol och gummi så mycket som det går och det syns eftersom att bränsleminskningen är 
samma som för driftfall 1. Jämförs däremot den förändrade användningen av olja är det inget driftfall 
som minskar oljeanvändningen i samma utsträckning som driftfall 1. Detta kan bero på att olje-hvc:er går 
in som spetsproduktion vid kalla dagar utanför de övriga driftfallen. Då programmet inte tar hänsyn till 
att systemet kan täcka dessa med exempelvis ackumulatortanken så ser det ut som att mer olja används än 
vad det egentligen gör. 
Minskad förbränning av avfall är negativt både ekonomiskt och miljömässigt ur ett systemperspektiv och 
något som bör undvikas i största möjliga mån. Jämfört med driftfall 1 är minskningen av avfall relativt 
liten för alla driftfall. Dock sker den största reduceringen av avfall utöver driftfall 1 i driftfall 3 och 6 då 
frånluftsvärmepumparna även är i drift vid varmare temperaturer än de övriga driftfallen. Detta kommer 
att påverka det ekonomiska och miljömässiga resultatet ytterligare för driftfall 3 och 6. 

 
Figur 6-35 och Figur 6-36 visar hur fjärrvärmeproduktionen varierar för de olika pannorna beroende på 
hur frånluftsvärmepumpen används. Den största minskningen i produktion syns för panna tre på KV1 
som eldas med returträ och bio-hvc:erna som eldas med trä. Detta sker eftersom att träpannan ligger som 
marginalbränsle cirka 105 dygn på ett år från och med 2016 enligt Figur 6-19. Detta syns mest på driftfall 
1, 3 och 6 där frånluftsvärmepumpen är i drift under en stor period av dessa dygn. 
 
Driftfall 4 visar för båda fastigheterna en liten minskning för produktion i panna tre på KV1. Driftfallet 
startar värmepumpen vid minus fyra grader vilket betyder att om panna tre ska minska så borde både 
panna ett och två stå still. Man kan se i Tabell 6-7 och Tabell 6-8 att driftfall 4 inte minskar kol- och 
oljeproducerad värme maximalt (jämfört med värdet för driftfall 1) vilket då ger indikationer på att de 
bryttemperaturerna som angavs för KV1-pannorna inte är helt exakta.  

 
Figur 6-35 och Figur 6-36 visar även en av de begränsningar som presenterades i 4.7 där en minskning av 
avfallsförbränning sker som effekt av minskat värmeunderlag. I själva verket går dessa pannor som 
kondenskraft för att enbart producera el och värmen kyls istället bort (Holm, 2015). Resultatet blir då lite 
missvisande eftersom att det då krävs en mindre producerad mängd kolbaserad el. Kraftigast påverkas 
driftfall 1, 3 och 6 då dessa täcker längst driftperiod när avfall agerar marginalbränsle. Dessa driftfall är 
också de som har bevisats vara minst lönsamma i Tabell 6-31 - Tabell 6-33 utifrån alla ställda kriterier 
vilket gör att denna begränsning inte har någon inverkan på inbördes ordning av driftfallens effektivitet. 
Problematiken med utebliven avfallsförbränning behandlas i känslighetsanalysen där effekterna av en 
bibehållen avfallsförbränning redovisas. Känslighetsanalysen visar på ett förbättrat resultat för alla 
utvärderingskriterier om avfallsförbränningen lämnas orörd. Dock är storleken på förbättringarna väldigt 
små och det är endast driftfallet då värmepumparna går året runt som ger ett marginellt utslag för 
Tekniska verken och Linköpings kommun. Detta visar att de slutgiltiga resultaten inte påverkas i någon 
större utsträckning beroende på avfallsförbränningen tas med eller inte, anledningen är att avfallsmängden 
som minskas på grund av frånluftsvärmepumparna är väldigt liten.  
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7.4 Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet kommer här att analyseras separat för Stångåstaden och Tekniska verken. 

Därefter analyseras det ekonomiska resultatet utifrån kommunens perspektiv och inkluderar då också de 

gemensamma effekterna från Stångåstaden och Tekniska verken för varje driftfall.  

7.4.1 Stångåstaden 

Det finns inget driftfall som ger ett positivt nettonuvärde för Stångåstaden med anledning av att 

grundinvesteringen för frånluftsvärmepumparna helt enkelt är för stor. Däremot är alla driftfall 

ekonomiskt lönsamma för Stångåstaden att ha i drift om investeringskostnaden ignoreras, detta kan ses i 

Figur 6-37 och Figur 6-38. I Tabell 6-12 och Tabell 6-13 visas dock att den raka återbetalningstiden 

överstiger den ekonomiska och tekniska livslängden för alla fall utom driftfall 5 och 6 på Fastighet A. 

Detta kan bland annat ses i Tabell 6-10 som visar nuvärdet för den förändrade energikostnaden för 

Stångåstaden. Nuvärdet i tabellen kan anses motsvara det investeringsutrymme som finns för att installera 

frånluftsvärmepumpar för respektive fastighet. Driftfall 5, som ger det högsta nuvärdet för 

energikostnaden, motsvarar för Fastighet A ungefär 65 procent och för Fastighet B knappt 35 procent av 

grundinvesteringen. I Tabell 6-11 visas investeringsutrymmet per installerad kW värme för 

frånluftsvärmepumparna. Även här ses att driftfall 5 är det minst kostsamma alternativet för både 

Fastighet A & B. Dock är glappet stort upp till vad den verkliga kostnaden per installerad kW värmeeffekt 

var för de båda fastigheterna. När återbetalningen diskonteras överskrids även tiden för driftfall 5 och 6. 

Värmefaktorn och prisutvecklingen på el och fjärrvärme är två viktiga faktorer som starkt påverkar 

lönsamheten för frånluftsvärmepumparna. I känslighetsanalysen varieras värmefaktorn för att ge en 

förändrad elförbrukning, och därmed också ett förändrat nuvärde för energikostnaden vid de olika 

driftfallen. Förändringen av nuvärdet kan ses som ett ökande eller minskande investeringsutrymme och 

ses i Tabell 6-16 och Tabell 6-17. Trots en ökning av värmefaktorn på 20 procent är det fortfarande långt 

ifrån tillräckligt för att täcka de nuvarande grundinvesteringarna på Fastighet A och B. I samma tabeller 

ses en ökad känslighet för om värmefaktorn minskar jämfört med när den ökar. Eftersom värmefaktorn 

riskerar att minska under frånluftsvärmepumpens livslängd är detta en viktig faktor att väga in.   

När prisutvecklingen för el och fjärrvärme varieras kan nuvärdet av den förändrade energikostnaden för 

Stångåstaden utläsas i Tabell 6-24 och Tabell 6-25. Grundfallet för energiprisutvecklingen är 2,5 procent 

för el och 1 procent för fjärrvärme. Även en osannolik utveckling där elpriset skulle minska med 2,5 

procent och fjärrvärmepriset öka med 1 procent årligen under 20 år är fortfarande inte tillräckligt för att 

täcka upp grundinvesteringen för Fastighet A och B.  

I känslighetsanalysen presenteras en alternativ kostnadsberäkning för frånluftsvärmepumparna som 

använder fasta energipriser på el och fjärrvärme. Detta görs för att jämföras mot de ekonomiska 

resultaten där fjärrvärmepriset varierar under året och ses i Tabell 6-26. Procentsatserna som presenteras i 

tabellen visar skillnaden mot de tidigare beräknade resultaten. Kostnadsförhållandet för värme från en 

värmepump med en ansatt värmefaktor på 3,5 gör exempelvis värmepumpen hälften så dyr i drift som 

fjärrvärme, oavsett årstid. Utfallet blir därmed att frånluftsvärmepumpen ska vara drift så mycket som 

möjligt för bäst lönsamhet. Resultaten med de nya energipriserna visar därför på ett närmast omvänt 

förhållande för vilka driftfall som är mest lönsamma. Detta visar på vikten av att räkna med verkliga 

energipriser, speciellt om de varierar kraftigt över året som exempelvis fjärrvärme. Det ekonomiska 

utfallet med fasta energipriser blir då rent utav missvisande med den prissättning som gäller i Linköping.  

7.4.2 Tekniska verken 

Det ekonomiska utfallet för Tekniska verken kan delas upp i minskade intäkter från fjärrvärmeförsäljning 

samt förändrade kostnader för minskad bränsleanvändning och elproduktion i Figur 6-39 och Figur 6-40. 

De årliga minskade kostnaderna till följd av minskad fjärrvärmeproduktion kan ses i Appendix B Tabell 

B-8 och Tabell B-9. Nuvärdet för detta visas i Tabell 6-9. Att denna kostnad minskar för alla driftfall bör 

ställas i relation till hur mycket värmeunderlaget förändras. Förhållandet mellan minskad kostnad och 
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minskad mängd producerad värme kan belysa hur väl ett driftfall ersätter ett, för Tekniska verken, 

kostsamt bränsle som exempelvis olja eller kol och kan ses i Figur 6-41 . Där syns att driftfall 4 minskar 

bränsle- och elproduktionskostnaden med ungefär 350 kronor per utebliven producerad MWh jämfört 

med driftfall 1 som innebär cirka 120 kronor i minskad kostnad per utebliven producerad MWh. Detta 

syns även i den förändrade fjärrvärmeproduktionen som visas i Figur 6-35 och Figur 6-36 där minskning 

av värmeproduktion från dyra bränslen är en stor del av den totala minskningen för driftfall 4, men inte 

lika stor andel för driftfall 1. 

Inkluderas den minskade intäkten som utebliven försäljningen av fjärrvärme till Stångåstaden blir 

nettoresultatet dock negativt för alla driftfall. Nettonuvärdet för frånluftsvärmepumparnas driftfall för 

Fastighet A & B visas i Tabell 6-12 och Tabell 6-13 och står i ett nära samband med antal timmar som 

värmepumpen är i drift, se Tabell 6-6. De inbetalningarna som uteblir från Stångåstaden vid minskad såld 

fjärrvärme överstiger de kostnadsbesparingarna som fås till följd av den minskade 

fjärrvärmeproduktionen med mer än en faktor tre. Detta innebär att ur Tekniska verkens perspektiv är det 

som mest lönsamt om frånluftsvärmepumpen är i drift så lite som möjligt, där det optimala fallet ur 

ekonomiskt perspektiv vore ingen drifttid för värmepumparna överhuvudtaget.  

Alla nuvärden är beräknade för Tekniska verken med en kalkylränta på åtta procent. Det gör att det 

ekonomiska resultatet kan bli lite missvisande eftersom Tekniska verken inte har någon 

investeringskostnad under den 20 årsperiod som nuvärdet är beräknat på. Anledningen till att den höga 

kalkylräntan ändå valdes var för att lättare kunna jämföra det ekonomiska utfallet för Stångåstaden, 

Tekniska verken och Linköpings kommun och detta gjordes i samråd med Tekniska verkens 

koncernredovisningschef. Effekten av om kalkylräntan för Tekniska verken varit lägre hade inneburit att 

nuvärdet för Tekniska verken och Linköpings kommun hade blivit mer positiva för alla driftfall i Tabell 

6-9 då inga interna betalningsströmmar är inkluderade. Däremot hade nettonuvärdet för Tekniska verken 

då den uteblivna fjärrvärmeintäkten är inkluderad blivit mer negativ än vad som ses i Tabell 6-12 och 

Tabell 6-13. 

7.4.3 Linköpings kommun 

Det ekonomiska resultatet för Linköpings kommun innehåller inga betalningsströmmar mellan 

Stångåstaden och Tekniska verken för fjärrvärme.  Motiveringen är att dessa inte ger någon 

nettoförändring för Linköpings kommun. Det som inkluderas är endast Stångåstadens kostnader för 

ökade elinköp samt investeringskostnader för frånluftsvärmepumparna samt Tekniska verkens förändrade 

kostnader för minskade bränsleinköp och minskad elförsäljning. I Tabell 6-9 presenteras nuvärden för 

Stångåstaden, Tekniska verken samt Linköpings kommun. Här ses ett positivt nuvärde för Fastighet B vid 

driftfall 4 och 5 där också driftfall 2 inte är långt ifrån ett positivt resultat. För Fastighet A fås endast ett 

positivt nuvärde för driftfall 4. Detta visar att rent driftmässigt kan det vara lönsamt för Linköpings 

kommun med frånluftsvärmepumpar om dessa körs på rätt sätt. För att ett driftfall rent driftmässigt ska 

vara lönsamt för Linköpings kommun måste Tekniska verkens besparingar från minskade bränsleinköp 

överstiga Stångåstadens kostnader för frånluftvärmepumpens elanvändning. I Tabell 6-12 och Tabell 6-13 

inkluderas grundinvesteringen och då blir däremot resultatet för nettonuvärdet uteslutande negativt. De 

positiva nuvärdena från Tabell 6-9 är långt ifrån tillräckliga för att bära investeringskostnaderna för 

frånluftsvärmepumparna. 

7.5 Miljö 
Att nettoutsläppen av globala växthusgaser varierar kraftigt för de olika driftfallen syns i Figur 6-42 för 

Fastighet A och Figur 6-43 för Fastighet B. De tre staplarna som redovisas för varje driftfall är inte enbart 

beroende av drifttid utan också under vilken period frånluftsvärmepumpen går och då också vilket 

marginalbränsle i fjärrvärmeproduktionen den ersätter. Genom att jämföra driftfall 1 och 6 för båda 

fastigheterna så kan man se att genom att minska fjärrvärmeproduktionen hela året inte förbättrar 

utsläppen från produktionen mer än om värmepumpen bara går vid kallare än fem grader. Detta förklaras 

främst enligt följande: Minskar värmeproduktionen minskar också elproduktionen. Eftersom att behovet 
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av el alltid är konstant så måste produktionsbortfallet täckas upp av annan elproduktion, vilket i det här 

fallet blir europeisk marginalproduktion. Alltså ökar produktionen med en hög utsläppsfaktor då 

värmeproduktionen minskar. Det är också viktigt att se vilka bränslen som minskar vid utebliven 

produktion. Likt Figur 3-9 visar så är det främst spetsbränslen under en kortare period av året som är av 

vikt vid frånluftsvärmepumpens inverkan på fjärrvärmeproduktionen. Driftfall 3 (okt-april) minskar för 

båda fastigheterna växthusgasutsläppen från produktionen mer än de andra. Eftersom oktober till april 

täcker in årets kallaste dagar minskar den drifttiden produktionen från utsläppsintensiva bränslen i samma 

utsträckning som driftfall 1, men bibehåller fortfarande en högre elproduktion. Sen vår, sommar och tidig 

höst används trä och avfall som marginalbränslen och eftersom dessa ger mycket små utsläpp i jämförelse 

med exempelvis kol och olja så ger inte den minskningen några kraftiga reduktioner av växthusgaser. Den 

ökade elanvändningen för värmepumpens drift däremot står i direkt samband med drifttid då utsläppen 

för el inte varierar under året och alltid beräknas på europeisk marginalproduktion. 

Om värmefaktorn för frånluftsvärmepumpen ansätts till 3,5 kan en jämförelse göras för vilka 

fjärrvärmebränslen som är utsläppsmässigt sämre än värmepumpen när elen värderas till 

400g CO2,ekv/kWh. Detta ger värmepumpen ungefär 115g CO2,ekv per levererade kWh värme. Jämförs 

detta värde med utsläppsvärdena för olika bränslen från Tabell 4-4 är endast olja, kol och gummi sämre 

än värmepumpen. Inte ens om värmefaktorn vore dubbelt så bra för värmepumpen skulle det bli mer 

miljömässigt fördelaktigt att använda den före värme från trä, returträ eller avfall. Tas hänsyn också till 

den uteblivna elproduktionen för Tekniska verken kan effekterna för varje driftfall ses i Figur 6-44. 

Figuren visar att den minskade mängden CO2,ekv per kWh för varje driftfall måste vara större än de ökade 

utsläppen för varje kWh el frånluftsvärmepumparna förbrukar. Här ses även ett nära samband med 

kostnadseffektiviteten som visas i . 

Adderas skillnaderna i fjärrvärme- och elproduktion så kan man se att majoriteten av driftfallen för 

Fastighet A och hälften av driftfallen för Fastighet B ger ökade utsläpp av växthusgaser i jämförelse med 

att låta fjärrvärmen täcka hela värmebehovet. Driftfall 5 (T<1°C) och 4 (T<-4°C) för Fastighet A samt 5, 

4 och 2 (dec-feb) för Fastighet B lyckas dock väga över och orsaka minskade utsläpp i jämförelse med att 

inte installera frånluftsvärmepumparna. Dessa är bra exempel på när värmepumpen går in och ersätter 

utsläppsintensiva bränslen i fjärrvärmeproduktionen men samtidigt inte för länge så att den egna 

elanvändningen och minskad mängd mottrycksproducerad7 el blir för stor. Genom att jämföra de 

varaktighetsdiagram som påvisats i Figur 6-20 till Figur 6-31 med Tekniska verkens varaktighetsdiagram 

(2015) i Figur 6-19 kan man se vilka bränslen som berörs. Genom att periodstyra frånluftsvärmepumpen 

efter december till februari och oktober till april i Figur 6-21 och Figur 6-22 för Fastighet A och Figur 

6-27 samt Figur 6-28 för Fastighet B ses att varaktighetsdiagrammen är väldigt spikiga vid de 

utsläppsintensiva marginalbränslena. Anledningen är att flera kalla dagar ligger utanför dessa perioder 

vilket gör att exempelvis värmeproduktion från kol och olja krävs, men frånluftsvärmepumpen är inte i 

drift för att täcka dessa laster. Ett avsevärt jämnare resultat ges vid de temperaturstyrda 

varaktighetsdiagrammen i samma grupp med figurer där frånluftsvärmepumpen tydligt kapar topparna i 

perioder med spetslast. Det är också dessa toppar man bör koncentrera sig på enligt Persson (2008) då de 

både släpper ut mest koldioxid och använder sig av dyrast bränslen vid värmeproduktionen. 

Figur 6-42 och Figur 6-43 visar att värderingen av el ger en stor påverkan på hur nettoresultatet blir. Då 

Gode et al. (2009) visar på att emissionsfaktorerna för miljöpåverkan kan skilja upp till en faktor hundra, 

beroende på angreppsätt, gjordes här också en känslighetsanalys där värderingen av el utfördes på andra 

sätt som uppkommer i debatten om hur el ska beräknas. Flera källor, exempelvis Elforsk (2008) och 

Engström et al. (2009) anser att 400g CO2,ekv/kWh är en för låg siffra för att värdera marginalel på kort 

sikt. Den gjorda känslighetsanalysen i Tabell 6-18 och Tabell 6-19 visar att med en något högre värdering 

av el så blir snabbt inga driftfall för någon av fastigheterna bättre än att låta fjärrvärme täcka 

                                                      
7 Vid mottrycksproduktion produceras både el och värme samtidigt. Vid kondensproduktion produceras endast el 
och värmen kyls istället bort. 
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värmebehovet. Detta syns eftersom att de negativa utsläppen från de tidigare nämnda driftfallen skiftar till 

att bli positiva och då också ökade. Undantaget ligger naturligtvis i att låta marginalen utgöras av nordisk 

medelelmix, vilket skulle kunna vara ett bra sätt att värdera el på under förutsättning att norden frikopplar 

sig från den europeiska elmarknaden. Detta är dock inte så troligt då vi i dagsläget går mot en mer 

gemensam internationell elmarknad. 

Läckage av köldmedier är inte medräknat i de miljömässiga resultaten. Det finns studier som visar på att 

läckage förekommer men generella siffror på detta är svårt att hitta. Värmepumpar blir hela tiden bättre 

och skärpta krav för utsläpp av fluorerade växthusgaser från F-gasförordningen gör att detta problem 

förhoppningsvis blir allt mindre och mindre. Som både Lindberg et al. (2011) och Nilsson (2001) visar på 

sker de stora utsläppen snarare vid haveri än vid årligt läckage. Ponera då tillexempel ett haveri för 

Fastighet A med sina 5,6 kg köldbärare R407C. Detta skulle enligt Tabell 3-1 ge en ökning av nära nio ton 

CO2,ekv och därmed öka nettoutsläppen för samtliga driftfall jämfört med referensfallet. Hur vanliga 

totalhaverier är finns dock ingen kännbar statistik för, vilket gör att det skulle ge en orättvis bild av 

frånluftsvärmepumpens klimatpåverkan genom att räkna med det. Det är dock viktigt att ha det i åtanke. 

7.6 Primärenergi 
Att värdera och allokera primärenergi till olika bränsleslag är många gånger ett subjektivt tyckande. Som 

Gode et al. (2012) visar på så går det ansätta primärenergifaktorer på många olika sätt. Inom Linköpings 

kommun är man dock enig om att Miljöfaktaboken (2011) tillhandahåller den mest noggranna 

sammanställningen för olika bränslen. Med den som grund erhålls i resultatet Figur 6-45 och Figur 6-46 

för de olika driftfallen. Dessa visar entydigt att frånluftsvärmepumpen bidrar till en ökad 

primärenergianvändning oavsett driftfall och fastighet. Detta visar då på att ur resurssynpunkt så är 

frånluftsvärmepumpen inte ett bättre alternativ än den befintliga fjärrvärmen. Precis som i 

miljövärderingen så spelar värderingen av el en stor roll även här. Därför gjordes en känslighetsanalys på 

elen och då rapporten ”Primärenergi i avfall och restvärme” (2012) tydligt visar på att det finns alternativa sätt 

att även värdera avfall på gjordes även analysen på avfall. Resultatet av denna återfinns i Tabell 6-20 

Tabell 6-21 som visar på att om elen ska återspegla nordisk mix enligt Miljöfaktaboken (2011) så erhålls 

en mindre primärenergianvändning än referensfallet när frånluftsvärmepumpen temperaturstyrs från 

minus fyra grader för Fastighet A och ytterligare när den temperaturstyrs från en grad på Fastighet B. 

Förbättringen är dock bara några enstaka MWh. Anledningen till att primärenergin för driftfall 4 

(T<-4°C) endast har en liten nettoökning och således blir positiv för båda fastigheterna i 

känslighetsanalysen är för att den förbrukar en liten mängd el under sin korta driftperiod men samtidigt 

lyckas minska värmeproduktion som är baserad på olja och kol. 

På samma sätt som för miljövärdering kan man här ansätta värmepumpens värmefaktor till 3,5 för att se 

vilka bränslen som el är bättre än ur primärenergisynpunkt. Utifrån värderingen i Tabell 4-6 syns att det är 

värmeproduktion från kol, gummi och olja som bör ersättas med el. Inte ens med en dubbelt så hög 

värmefaktor så skulle elen vara bättre än avfall och trä ur primärenergisynpunkt. 

Känslighetsanalysen i Tabell 6-20 och Tabell 6-21 visar även att genom att värdera avfallet som förbränns 

med en högre PEF inte ger någon förändring som väger över till bättre än referensfallet. Det syns tydligt 

att än en gång ger värderingen av el väldigt stor inverkan på slutresultatet. Det ska anmärkas här, precis 

som i analysen på miljövärderingen av el, att värdera efter nordisk elmix kan ge en missvisande bild då 

elmarknaden inte slutar vid landsgränsen utan är tätt sammanlänkad med länder där elproduktionen består 

av en mycket större andel fossila bränslen än Sverige.  
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7.7 Uppskalade resultat 
I Figur 6-51 för det uppskalade scenariot syns även här en minskning av avfallsbaserad värme som i 
verkligheten kyls bort och elproduktionen bibehålls. Det gör att mängden europeisk el som ersätter 
bortfallet i själva verket är lite mindre. Här ses ytterligare en begränsning i excelmodellen i form av en 
ökad förbränning av olja och biobränsle i hetvattencentralerna. I realiteten motverkas detta genom att 
utnyttja ackumulatortanken för de kallaste perioderna. Det gör också att resultatet ger lite större 
utsläppsvärden av CO2,ekv än vad verkligheten skulle påvisa. Beslutet att ackumulera värme tas av 
energiplanerarna på Tekniska verken och bygger mycket på erfarenhet vilket gör att de är svåra att ta 
hänsyn till i denna rapport. 
 
Tabell 6-29 visar även vid uppskalning ett negativt ekonomiskt resultat för samtliga driftfall. 
Återbetalningstiden för frånluftsvärmepumparna överstiger den satta ekonomiska livslängden i alla fall 
utom driftfall 5. Den överstiger dock långt den planerade återbetalningstiden på tio år. Precis som för 
Fastighet A och B så kommer investeringen i detta fall inte att vara speciellt lönsam under en 20-årsperiod 
för kommunen oavsett vilket driftfall som väljs. 
 

När miljöpåverkan skalas upp till det fullständiga beståndet i Figur 6-52 så syns i Tabell 6-30 att 

miljöpåverkan varierar mellan att minska och att öka på jämfört med att enbart använda fjärrvärme. De 

tre fallen som ger en minskning av koldioxidekvivalenter är fortfarande små jämfört med den ökning som 

resterande fall gör. Mest fördelaktigt här är, precis som för Fastighet A och B, att låta 

frånluftsvärmepumpen gå som driftfall 5 (T<1°C).  

Vid en uppskalning av resultatet i Figur 6-53 syns inga större överraskningar i primärenergianvändning 

jämfört med fastigheterna som ligger till grund för scenariot. Frånluftsvärmepumpens ger minst negativ 

påverkan vid driftfall 4 (T<-4°C), men även denna är en primärenergiökning jämfört med referensfallet. 

7.8 Sammanställning 
De slutgiltiga resultaten sammanställs i Tabell 6-31, Tabell 6-32 och Tabell 6-33. Där syns att trots att 

värmepumpen lyckas minska klimatpåverkan i två fall på Fastighet A och i tre fall på Fastighet B, så finns 

det inga driftfall då frånluftsvärmepumpen skulle vara ett bättre alternativ än fjärrvärme med rådande 

förhållanden och utifrån dessa analyskriterier. Det finns flera stora anledningar till varför resultatet 

redovisar detta. Till att börja med så är grundinvesteringarna alldeles för höga för vad den årliga 

besparingen faktiskt ger. Till detta tillkommer också kostnader för underhåll, kompressorbyte och 

oförutsedda utgifter samt det faktum att frånluftsvärmepumpens värmefaktor riskerar att blir sämre med 

tiden. Dessa är inte medtagna i de ekonomiska beräkningarna. Inte ens om tekniken skulle tillåta en 

värmefaktor som är 20 procent högre än dagsläget skulle värmepumparna betala sig innan den 

ekonomiska livslängden löper ut. Då alternativa inkopplingar ger en påverkan på antingen ökad 

grundinvestering eller försämrad värmefaktor anses det inte heller vara ett alternativ att undersöka utfallet 

mer noggrant för dem heller. 

Värderingen av marginalel är avgörande när klimatpåverkan ska fastställas. I och med en internationell 

elmarknad och det faktum att stor del av elproduktionen på kontinenten består av kol och olja fås höga 

värden på den ökade elanvändningen. Detta är enligt flera källor (Engström et al., 2009; Gode et al., 2009) 

men också författarna ett korrekt sätt att värdera förändringar i elanvändning även i Sverige på. 

Genom att jämföra alla kolumner i Tabell 6-31 - Tabell 6-33 så kan slutsatsen dras att driftfall 4 är bäst att 
driva Fastighet A och det uppskalade scenariot på och driftfall 5 är bäst för Fastighet B. Detta kan dock 
inte sägas med säkerhet på grund av de bakomliggande begränsningarna som ligger i hur BV2 modellerar 
antal timmar vid en viss temperatur. Detta har gjort att det kan skilja flera timmar vid samma temperatur 
för de olika fastigheterna över året, trots att de ligger i samma stad. Det visas i Tabell 6-6 att driftfall 4 har 
696 drifttimmar per år för båda fastigheterna, vilket är rimligt, men det för driftfall 5 skiljer 384h mellan 
dem. Vad som däremot kan sägas med säkerhet är att en frånluftsvärmepump som drivs efter 
utetemperatur kommer att generera en mindre förlust än en värmepump som drivs efter säsong, och då 
förslagsvis vid en DUT mellan minus fyra och plus en grad. En temperaturstyrd drift har också större 
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möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser, då sannolikheten är större att den värme som ersätts av 
värmepumpen kommer från utsläppsintensiva bränslen som kol och olja. Det bästa alternativet utifrån 
denna rapport är dock att låta fjärrvärme tillgodose fastighetens fulla värmebehov. 
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8. Diskussion 
Diskussionen innehåller en ytterligare förklaring av de resultat som uppnåtts samt en personlig värdering av dem utifrån 

författarnas perspektiv. Vidare diskuteras antaganden och förhållningsätt till energi och energieffektivisering som är värt att 

ha i åtanke då resultaten granskas. Därefter följer metod- och källkritik där eventuella brister i metoden beskrivs och varför 

de uppkom och löstes, samt vilka källor som använts och hur dessa har kan anses vara tillförlitliga. 

8.1 Resultatet 
Som analysen och resultatet visar så finns det viss potential i att kombinera fjärrvärme med 

frånluftsvärmepumpar ur ett miljömässigt perspektiv. Det bör ändå nämnas återigen att detta baseras på 

en värdering av el som inte är helt förenlig med verkligheten och rapporten visar även på de svårigheter 

som uppstår när denna värderingsfråga uppstår. Det kan rent objektivt med säkerhet sägas att ur ett 

primärenergi- och ekonomiskt perspektiv så är frånluftsvärmepumpar inte att föredra när det finns 

tillgång till fjärrvärme under samma omständigheter som i Linköping. Den stora ekonomiska förlust som 

sker, främst med anledning av den stora investeringskostnaden, ger indikationer på att denna slutsats inte 

kommer att ändras inom en snar framtid heller och detta styrks även av en omfattande känslighetsanalys 

på framtida förändringar. En generell slutsats av vad som är bäst är dock relativt. Det är upp till läsaren 

att hitta ett driftfall som lämpar sig utifrån de preferenser och intressen som denne har och då också 

vilket kriterium som den värderas högst. Temperaturstyrning av värmepumpen vid minus fyra och plus en 

grad är de driftfall som, förutom referensfallet, ligger bäst till ur flest bedömningskriterier i Tabell 6-31 till 

Tabell 6-33. 

8.1.1 Energibesparingsmål 

Det är inte ovanligt att företag, likt Stångåstaden, sätter upp egna energibesparingsmål som går ut på att 

minska mängden inköpt energi. Synsättet stöds av såväl miljöklassningssystem som Green Building som av 

BBR. Att minska värmebehovet i en fastighet genom exempelvis tilläggsisolering eller en ökad 

medvetenhet hos de boende är två bra sätt att göra gott för plånboken och miljön. Däremot så visar den 

här rapporten problematiken i likställa energi och energi och att fokusera på mängden snarare än 

härkomsten av den. Att göra en energibesparing genom att installera frånluftsvärmepumpar i tron om att 

det ska vara ekonomiskt och miljömässigt försvarbart har i denna rapport visats sig många gånger ge den 

motsatta effekten. Rapporten visar på att mängden inköpt energi minskar men kostnaden och 

miljöpåverkan ökar. Därför finns därför ett behov av att revidera de mål som sätts från att vara 

lättförståeliga för alla, till att fokusera mer på vad en omställning av värmesystemet faktiskt innebär när 

det kommer till den energi man ersätter och med vad man ersätter den med.  

8.1.2 Icke-kommunala bolag? 

Resultaten rörande miljö och primärenergi är oberoende av om bostadsbolaget är kommunal- eller 

privatägt. Det beror helt enkelt på att användning av primärenergi och förändrade växthusgasutsläpp inte 

tar någon hänsyn till företags- eller kommungränser. De ekonomiska resultaten skulle dock påverkas i 

allra högsta grad om bostadsbolaget som genomförde åtgärden med frånluftsvärmepumpar var privatägt. 

Om åtgärden sker i samma skala som på Fastighet A och B skulle utfallet ekonomiskt för den privata 

aktören bli likvärdigt resultatet för Stångåstaden, detsamma gäller även för Tekniska verken. Det 

ekonomiska utfallet skulle även påverka Linköpings kommun då de tidigare interna betalningsströmmarna 

för fjärrvärme inte kan ignoreras. Kommunen skulle däremot slippa bära de stora investeringskostnaderna 

som frånluftsvärmepumparna innebär. Förenklat kan det ekonomiska resultatet för kommunen då sägas 

vara nettonuvärdet för Tekniska verken som ges i Tabell 6-12 och Tabell 6-13, om det privatägda 

bostadsbolagets åtgärder liknar det som görs på Fastighet A och B i storlek. Detsamma kan antas gälla för 

det linjärt uppskalade resultaten. Hade kraftvärmebolaget varit privatägt skulle kommunens ekonomiska 

resultat vara mer likt Stångåstadens nettonuvärde. I och med detta syns det att ur ett kommunalt 

perspektiv så hade förlusten varit mindre om kraftvärmebolaget var kommunalägt och bostadsbolaget var 

privatägt.  
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8.1.3 Livslängd 

Livslängden för frånluftsvärmepumparna har i detta arbete ansatts till 20 år vilket kan anses vara i högsta 

laget. Det är också viktigt att skilja på teknisk och ekonomisk livslängd i det här fallet. Den ekonomiska 

livslängden kan ses som den tid då värmepumparna fortfarande ger minskade energikostnader för 

Stångåstaden då de är i drift. Hur länge det är beror dels på prisutvecklingen av el och fjärrvärme där till 

exempel en kraftig årlig prishöjning av el skulle minska den ekonomiska livslängden. En ytterligare 

parameter att ta hänsyn till är hur värmefaktorn för frånluftsvärmepumparna påverkas under dess 

livslängd, vilken med stor sannolikhet kommer att minska på grund av exempelvis slitage som uppstår vid 

drift. Även vilket driftfall som väljs kommer att ha en viss inverkan på den ekonomiska livslängden. 

Den tekniska livslängden kan också komma att påverkas beroende på vilket driftfall som väljs. Driftfall 5 

som var det mest ekonomiska driftfallet innebär fler start och stopp än exempelvis driftfall 1, 2 och 3. 

Om den tekniska livslängden understiger 20 år innebär det kraftigt försämrade ekonomiska resultat för 

både Fastighet A och B. Det finns däremot möjlighet att byta kompressorn som kan ses som den 

viktigaste och mest utsatta komponenten i en värmepump. Det kan göras till en mycket mindre kostnad 

än den ursprungliga grundinvesteringen då systemet redan är på plats och i bästa fall fördubbla 

värmepumpens tekniska livslängd. Detta är dock inget som tas hänsyn till i våra resultat och analys. Hade 

de ekonomiska resultaten inte varit lika svaga hade en känslighetsanalys av frånluftsvärmepumparnas 

livslängd varit intressant. 

8.1.4 Framtida förändringar & platsspecifika resultat  

De ekonomiska resultaten i detta arbete anser vi pekar i rätt riktning för hur verkligheten kommer att se 

ut. Känslighetsanalysen som gjordes visar att även vid förbättrad värmefaktor med 20 procent för 

frånluftsvärmepumparna så kommer inte en lönsamhet nås för någon part. De olika prisutvecklingarna på 

el och fjärrvärme som genomfördes i känslighetsanalysen kommer inte ens i fallet då elpriset minskar och 

fjärrvärmepriset ökar under en 20 årsperiod att ge ett positivt resultat. Kombineras det bästa fallet av 

prisutveckling för Stångåstaden med en 20 procentig ökning av värmefaktorn för värmepumparna ökar 

investeringsutrymmet med ungefär 21 procent för Fastighet A och 16 procent för Fastighet B. Från 

Stångåstadens perspektiv krävs det att frånluftsvärmepumparna är dubbelt så lönsamma på Fastighet A 

och tre gånger så lönsamma på Fastighet B för att uppfylla det avkastningskrav som finns på investerat 

kapital. Vi kan därför med denna rapport fastslå att frånluftsvärmepumpar är olönsam som 

energieffektiviseringsåtgärd för Stångåstaden, Tekniska verken och Linköpings kommun. 

Då resultatet från detta arbete är starkt beroende av de lokala förutsättningarna i Linköping som 

exempelvis klimat, fjärrvärmesystem och fjärrvärmeprissättning är det väldigt mycket som bör beaktas om 

resultatet ska tillämpas på annan ort i Sverige. Bränslet som används vid fjärrvärmeproduktionen har en 

stor påverkan av nettoutsläppen av växthusgaser. Är t.ex. kol eller olja ett dominerande marginalbränsle 

vid fjärrvärmeproduktionen kan frånluftsvärmepumpar minska utsläppen markant i kombination med att 

el värderas till 400g CO2,ekv/kWh. Om marginalvärmeproduktionen inkluderar elproduktion eller inte är 

också en viktig aspekt att ta hänsyn till när växthusgasutsläppen beräknas. Påverkan från den ökade 

elförbrukningen till följd av frånluftsvärmepumparnas drift kan antas vara samma oavsett geografiskt läge 

då elsystemet saknar samma lokala systemgräns som fjärrvärmen. 

Prissättningen av fjärrvärmen är en ytterligare parameter som starkt påverkar frånluftsvärmepumparnas 

lönsamhet. Ett fast pris året runt skulle exempelvis helt ändra förutsättningarna för de olika driftfallens 

lönsamhet, ett exempel på detta kan ses i känslighetsanalysen i kapitel 6.8.4. Även metoden för att 

beräkna det fasta effektpriset för fjärrvärmen kan ge kraftiga utslag på den årliga energikostnaden. 
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8.2 Källkritik 
Fjärrvärme är i hög grad en nordisk företeelse. Därför har många vetenskapliga artiklar hämtat från 

Svenska källor. Forskningsprogrammet Fjärrsyn tillhandahåller överlägset mest material om ämnet varpå 

många artiklar härstammar därifrån. Fjärrsyn drivs av Energiforsk AB och finansieras av 

Energimyndigheten samt fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Trots en finansiär med 

branschintresse anses innehållet vara ytterst tillförlitligt och vid osäkerheter har alltid externa källor utökat 

underlaget i denna rapport. Elektroniska källor har i den mån möjlig hämtats från opartiska organisationer 

och statliga myndigheter. Vid behov har även underlag från branschorganisationer använts och har då 

validerats mot externa källor med undantag av företags- och produktspecifik information. Information 

som inhämtats genom personlig kontakt källhänvisas alltid med individens yrkesroll och organisationen 

den företräder. Det föreligger dock en viss osäkerhet i generaliserbarheten för den sistnämnda då 

informationen oftast bygger på erfarenhet och hur det specifika fallet i denna studie ser ut. 

8.3 Metod- och modellkritik 
Utförandet av denna rapport har varit beroende av främst två saker; tid och datamängd. Då 

värmepumparna var nyinstallerade saknades historiska data för att säkerställa en empirisk bild av hur 

driften varierar över året. Detta baserades endast på två veckors data under februari som extrapolerades 

med hjälp av teoretiskt underlag och antaganden. Med mer statistik hade en mer korrekt bild kunna 

redovisas, men med den slutgiltiga rapporten i hand är frågan om resultatet hade sett annorlunda ut. En 

ytterligare osäkerhet i metoden är allokeringen av energianvändningen för fastigheterna. I båda fallen har 

undercentralerna för fjärrvärme täckt fler än de studerade byggnaderna vilket har gjort det nödvändigt att 

tilldela energianvändning efter hur stor uppvärmd yta som finns på respektive fastighet. Detta innebär 

såklart en osäkerhet då byggnaderna skiljer sig åt både tekniskt och verksamhetsmässigt. 

Programmet som användes för modelleringen prioriterades också utifrån tidsram och tillhandahållen data. 

Med mer av dessa skulle ett mer utförligt program för modelleringen kunna ha använts för att få en mer 

exakt bild av de specifika fastigheterna. Ett ytterligare argument för det valda programmet är att det var 

mer relevant att få en generell bild av hur fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar står sig mot varandra och 

inte specifikt hur bara de riktiga husen påverkades. Detta var också mer realistiskt med tanke på 

omfattningen av projektet och den tidsram som fanns. 

Uppskalningen av de modellerade fastigheterna gjordes linjärt. Med fler undersökta fastigheter hade en 

bättre bild av ett utökat fastighetsbestånd kunnat fås och detta hade förmodligen gett en annan bild av 

hur de storskaliga effekterna skulle se ut. Detta bottnar såklart också i det underlag som fanns att tillgå 

vilket gör den direkta uppskalningen till det enda alternativet. 

Den känslighetsanalys som gjorde på frånluftsvärmepumpens värmefaktor gjordes bara med avseende på 

elanvändningen. På grund formatet på utdata från BV2 samt den process som krävdes för att få ut 

effekterna på Tekniska verkens energisystem så skulle en ändring av frånluftsvärmepumparnas levererade 

värme inte ha legat inom tidsramen för detta arbete. Effekterna av den känslighetsanalys som gjordes för 

värmefaktorn blev endast en förändrad elförbrukning för frånluftsvärmepumparna. Hade däremot den 

levererade värmen från värmepumparna varierats så skulle effekterna bli större och påverkat fler 

parametrar. Exempelvis skulle antagligen fjärrvärmekostnaden för Stångåstaden variera mer än 

elkostnaden från den nuvarande känslighetsanalysen. Anledningen är dels den minskade mängden inköpt 

fjärrvärme men främst nya effektsignaturer för fastigheterna, vilket utgör en signifikant del av den totala 

energikostnaden. Dessutom skulle också Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning 

påverkas i högre grad.  
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9. Slutsats 
I punktlistan nedan följer de slutsatser som kan dras då frånluftsvärmepumpar installeras som 

komplement till fjärrvärme i flerbostadshus, under de förutsättningar som råder i Linköping.  

 Frånluftsvärmepumpar är i dagsläget ekonomiskt olönsamma för Tekniska verken, Stångåstaden 

och Linköpings kommun 

 Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det minst kostsamt för Tekniska verken och Linköpings 

kommun att låta värmepumpen starta från -4 ˚C. För Stångåstaden är det minst kostsamt att 

starta värmepumpen från 1 ˚C 

 Prisbilden för fjärrvärme i Linköping ger inte frånluftsvärmepumparnas lönsamma drifttider 

förutsättningar till att bli tillräckligt långa för att en rimlig återbetalningstid kan uppnås 

 Genom att styra frånluftsvärmepumparnas drift mot utetemperaturen finns störst potential till att 

minska utsläppsintensiv marginalproduktion av fjärrvärme 

 Störst genomslag på minskade växthusgasutsläpp av de undersökta driftfallen fås då 

värmepumpen startar vid en utetemperatur mellan -4˚C och 1˚C. Störst ökade utsläpp av 

växthusgaser fås genom att låta värmepumpen gå året runt 

 Inget av frånluftsvärmepumpens driftscenarion lyckas minska primärenergianvändningen i 

jämförelse med att enbart använda fjärrvärme  

 En inkoppling av värmepumpen på radiatorreturen är det mest fördelaktiga trots höjda 

returtemperaturer. Anledningen är att alternativa inkopplingar är för kostsamma eller försämrar 

värmefaktorn 

 Fastigheternas verkliga effektbehov av fjärrvärme är konstant men vid installation av 

frånluftsvärmepump så varierar effektsignaturen kraftigt beroende på driftscenario. 

 Samtliga driftscenarion minskade mängden inköpt energi för Stångåstaden 
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10. Vidare arbete 
I detta arbete har vissa avgränsningar gjorts för att hålla tidsramen. Det finns dock ytterligare 

infallsvinklar till denna problemställning som kan vara värda att undersöka mer noggrant. Till att börja 

med har antagandet gjorts att FTX-system inte är aktuellt för denna typ av fastigheter på grund av dess 

höga grundinvestering och det ingrepp som behöver göras i boytan. Det är inte fastställt att dessa 

nackdelar skulle överväga de potentiella fördelarna.  

Då insamlandet av data över frånluftsvärmepumparnas drift var begränsad i tid så skulle en uppföljning 

där den verkliga prestandan över exempelvis ett år vara till stor nytta för att validera resultaten från detta 

arbete.  

Det är också fastställt i rapporten att en värmefaktor som är 20 procent högre än dagsläget fortfarande 

inte skulle vara lönsam, men vid vilken verkningsgrad som lönsamheten börjar och när i framtiden detta 

kan tänkas ske med dagens utvecklingstakt är inte redovisat. Detta skulle ge en indikation för när eller om 

frånluftsvärmepumpen kan ses som en energieffektiviserande åtgärd i framtiden.  
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Appendix A – Indata BV2 
 

Fastighet A 

Tabell A-1 Byggnadsteknisk indata BV2 för Fastighet A 

Antal våningsplan Total Atemp [m2] Inre volym [m3] Orientering 

11 7 161 17 902 Söderfasad vriden 3˚ åt väster 

Del av byggnad U-värden [W/m2 °C] Area [m2] Övrigt 

Fasader (totalt) 0,63 3 612,6 Tung byggnad 
Söder 0,63 643,0 – 
Öster 0,63 1 134,0 – 
Väster 0,63 1 127,1 – 
Norr 0,63 708,5 – 

Fönster (totalt) 2,7 837,0 Solfaktor 
Söder 2,7 53,6 0,67 
Öster 2,7 362,7 0,6 
Väster 2,7 360,6 0,6 
Norr 2,7 60,1 0,67 
Tak 0,58 723,3 Medeltung takkonstruktion 

Platta mot mark (totalt) 0,25 785,5 Marktemperatur 6,8°C 
Portar (totalt) 2,0 132,9 – 

Söder - 0 – 
Öster 2,0 65,2 – 
Väster 2,0 65,2 – 
Norr 2,0 2,5 –  

 

Tabell A-2 Intern värmegenerering för Fastighet A 

Intern värmegenerering [kWh/(m2/år)] 

 Dag Natt Totalt 

El 14 37 51 

Personer 3 5 8 

Solinstrålning 11 10 21 
 

Tabell A-3 Specifik indata för frånluftssystemet och tappvarmvattenförbrukningen för Fastighet A 

Frånluftssystem Tappvarmvatten 

Frånluftsflöde Specifik fläkteffekt Förbrukning 

2600 l/s 0,6 kW/(m3/s) 130 MWh/år 
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Fastighet 1B 

Tabell A-4 Byggnadsteknisk indata BV2 för Fastighet 1B 

Antal våningsplan Total Atemp [m2] Inre volym [m3] Orientering 

5 2 291,5 6 187 Söderfasad vriden 31,3˚ åt väster 

Del av byggnad U-värden [W/m2 °C] Area [m2] Övrigt 

Fasader (totalt) 0,6 1 142,7 Tung byggnad 
Söder 0,6 191 – 
Öster 0,6 358,3 – 
Väster 0,6 382,5 – 
Norr 0,6 210,9 – 

Fönster (totalt)  181,78 Solfaktor 
Söder 1,05 19,66 0,6 
Öster 1,05 64,33 0,6(yttre avskuggning) 
Väster 1,05 76,22 0,6(yttre avskuggning) 
Norr 1,05 21,57 0,6 
Tak 0,165 652,6 Tung takkonstruktion 

Platta mot mark (totalt) 0,268 774,45 Marktemperatur 6,8°C 
Portar (totalt) 2 6,87 – 

Söder 2 2,29 – 
Öster 2 2,29 – 
Väster - 0 – 
Norr 2 2,29 –  

 

Tabell A-5 Intern värmegenerering för Fastighet 1B 

Intern värmegenerering [kWh/(m2/år)] 

 Dag Natt Totalt 

El 16 31 47 

Personer 3 3 8 

Solinstrålning 12 12 24 

 

Tabell A-6 Specifik indata för frånluftssystemet och tappvarmvattenförbrukningen för Fastighet 1B 

Frånluftssystem Tappvarmvatten 

Frånluftsflöde Specifik fläkteffekt Förbrukning 

770 l/s 0,6 kW/(m3/s) 130 MWh/år 
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Fastighet 2B 

Tabell A-7 Byggnadsteknisk indata BV2 för Fastighet 2B 

Antal våningsplan Total Atemp [m2] Inre volym [m3] Orientering 

5 2 048,8 5 531 Söderfasad vriden 31,3˚ åt väster 

Del av byggnad U-värden 

[W/m2 °C] 

Area [m2] Övrigt 

Fasader (totalt) 0,5 1 035,8 Tung byggnad 
Söder 0,5 136,5 – 
Öster 0,5 358,3 – 
Väster 0,5 382,5 – 
Norr 0,5 155,5 – 

Fönster (totalt)  189,17 Solfaktor 
Söder 1,05 19,66 0,6 
Öster 1,05 71,72 0,6(yttre avskuggning) 
Väster 1,05 76,22 0,6(yttre avskuggning) 
Norr 1,05 21,57 0,6 
Tak 0,4 409,76 Tung takkonstruktion 

Platta mot mark (totalt) 0,315 531,55 Marktemperatur 6,8°C 
Portar (totalt) 2 6,87 – 

Söder 2 2,29 – 
Öster - 0 – 
Väster - 0 – 
Norr 2 2,29 –  

 

Tabell A-8 Intern värmegenerering för Fastighet 2B 

Intern värmegenerering [kWh/(m2/år)] 

 Dag Natt Totalt 

El 22 25 47 

Personer 3 5 8 

Solinstrålning 14 13 27 

 

Tabell A-9 Specifik indata för frånluftssystemet och tappvarmvattenförbrukningen för Fastighet 2B 

Frånluftssystem Tappvarmvatten 

Frånluftsflöde Specifik fläkteffekt Förbrukning 

1080 l/s 0,6 kW/(m3/s) 130 MWh/år 



 
  

105 
 

Fastighet 3B 

Tabell A-10 Byggnadsteknisk indata BV2 för Fastighet 3B 

Antal våningsplan Total Atemp [m2] Inre volym 
[m3] 

Orientering 

5 2 048,8 5 531 Söderfasad vriden 31,3˚ åt 
väster 

Del av byggnad U-värden [W/m2 °C] Area [m2] Övrigt 

Fasader (totalt) 0,7 1 035,8 Tung byggnad 
Söder 0,7 136,5 – 
Öster 0,7 358,3 – 
Väster 0,7 382,5 – 
Norr 0,7 155,5 – 

Fönster (totalt)  189,17 Solfaktor 
Söder 1,05 19,66 0,6 
Öster 1,05 71,72 0,6(yttre avskuggning) 
Väster 1,05 76,22 0,6(yttre avskuggning) 
Norr 1,05 21,57 0,6 
Tak 0,6 409,76 Tung takkonstruktion 

Platta mot mark 
(totalt) 

0,662 531,55 Marktemperatur 6,8°C 

Portar (totalt) 2 6,87 – 
Söder 2 2,29 – 
Öster - 0 – 
Väster - 0 – 
Norr 2 2,29 –  

 

Tabell A-11 Intern värmegenerering för Fastighet 3B 

Intern värmegenerering [kWh/(m2/år)] 

 Dag Natt Totalt 

El 20 27 47 

Personer 3 5 8 

Solinstrålning 14 13 27 

 

Tabell A-12 Specifik indata för frånluftssystemet och tappvarmvattenförbrukningen för Fastighet 3B 

Frånluftssystem Tappvarmvatten 

Frånluftsflöde Specifik fläkteffekt Förbrukning 

755 l/s 0,6 kW/(m3/s) 50,5 MWh/år 

 

Frånluftsvärmepumpar Fastighet A och B 

Tabell A-13 Grundläggande teknisk information om frånluftsvärmepumparna på Fastighet A och Fastighet B 

 IVT, Greenline 
F+36 

IV-produkt, 
EcoHeater 150 

IV-produkt, 
EcoHeater 190 

Max tillförd eleffekt [kW] 10,6 14,1 17,1 

Nom. värmeeffekt [kW] 33,8 32,0 41,7 

Frekvensstyrd Ja Ja Ja 

Köldmedium R407c R134a R134a 

Köldmedium mängd [kg] 5,6 4,0 5,1 

 

 



106 
 

 

Figur A- 1 Principiell skiss över frånluftsvärmepumpens inkoppling på Fastighet A. Värmepumpen står i källaren och 
hämtar värme från frånluftsaggregatet genom en brinekrets 

 

 

Figur A- 2 Principiell skiss över frånluftsvärmepumpens inkoppling på Fastighet B. Värmepumpen är integrerad i 
frånluftsaggregatet och leverarar värmen ner till undercentralen i en vattenkrets 
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Appendix B – Ekonomiskt underlag 
 

Tabell B-1 Ekonomiskt resultat för Stångåstaden, Fastighet A 

Stångåstaden 
Fastighet A 

Kalkylränta 
Ekonomisk 

livslängd 
Grundinvestering [Tkr]  

Prisökning 
fjärrvärme 

Prisökning 
el 

8 % 20 år 1 632 1 % 2,5 % 

Inbetalnings-
överskott [Tkr] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 
6 (T<+5) 

År 1 68 72 83 63 104 95 

2 68 72 83 64 105 95 

3 67 72 83 64 106 95 

4 66 73 82 65 106 95 

5 66 73 82 66 107 95 

6 65 74 82 67 107 95 

7 64 74 81 68 108 95 

8 63 74 81 68 109 95 

9 62 75 81 69 109 95 

10 61 75 80 70 110 95 

11 60 76 80 71 110 94 

12 59 76 79 72 111 94 

13 57 76 79 73 111 94 

14 56 77 78 73 112 94 

15 55 77 77 74 112 94 

16 53 77 76 75 113 93 

17 52 78 76 76 113 93 

18 50 78 75 77 114 93 

19 49 78 74 78 114 92 

20 47 78 73 79 114 92 
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Tabell B-2 Ekonomiskt resultat för Stångåstaden, Fastighet B 

Stångåstaden 
Fastighet B 

Kalkylränta 
Ekonomisk 

livslängd 
Grundinvestering [Tkr] 

Prisökning Prisökning 

fjärrvärme el 

8 %  20 år 2 904 1 %  2,50 %  

Inbetalnings-
överskott [Tkr] 

Driftfall 1 Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) (året runt) 

År 1 103 93 115 79 136 128 

2 102 94 115 80 137 128 

3 102 94 115 81 138 129 

4 101 95 115 82 139 129 

5 101 95 115 83 140 129 

6 100 96 115 84 141 129 

7 100 96 114 85 142 130 

8 99 97 114 86 143 130 

9 98 98 114 87 144 130 

10 98 98 114 88 144 130 

11 97 99 114 89 145 130 

12 96 99 113 90 146 130 

13 95 100 113 91 147 130 

14 94 100 112 92 148 130 

15 93 101 112 94 149 130 

16 92 101 111 95 150 130 

17 91 102 111 96 151 130 

18 89 102 110 97 152 129 

19 88 103 110 98 153 129 

20 87 103 109 99 153 129 
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Tabell B-3 Ekonomiskt resultat för Stångåstaden, uppskalat 

Stångåstaden 
Uppskalat 

Kalkylränta 
Ekonomisk 

livslängd 
Grundinvestering [Tkr] 

Prisökning 
fjärrvärme 

Prisökning 
el 

8 % 20 år 167 404 1 % 2,5 % 

Inbetalnings-
överskott [Tkr] 

Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

År 1 6 313 6 076 7 299 5 251 8 869 8 223 

2 6 274 6 113 7 293 5 313 8 927 8 238 

3 6 233 6 151 7 285 5 377 8 986 8 251 

4 6 188 6 188 7 274 5 441 9 044 8 263 

5 6 140 6 224 7 261 5 506 9 101 8 272 

6 6 089 6 260 7 245 5 572 9 158 8 280 

7 6 034 6 295 7 227 5 638 9 214 8 286 

8 5 975 6 330 7 207 5 705 9 270 8 289 

9 5 912 6 365 7 183 5 773 9 326 8 291 

10 5 846 6 398 7 157 5 841 9 381 8 290 

11 5 776 6 431 7 128 5 911 9 435 8 287 

12 5 701 6 464 7 096 5 981 9 488 8 281 

13 5 623 6 496 7 060 6 051 9 541 8 273 

14 5 539 6 527 7 022 6 123 9 593 8 263 

15 5 452 6 557 6 980 6 195 9 645 8 249 

16 5 359 6 587 6 935 6 268 9 695 8 234 

17 5 262 6 615 6 886 6 342 9 745 8 215 

18 5 160 6 643 6 833 6 417 9 793 8 193 

19 5 053 6 670 6 777 6 492 9 841 8 168 

20 4 941 6 696 6 717 6 569 9 888 8 141 
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Tabell B-4 Årlig förändring av fjärrvärmekostnaden jämfört med referensfallet för Fastighet A 

Förändring inköpt fjärrvärme Fastighet A [Tkr] 

År 
Driftfall 1 Driftfall 2 Driftfall 3 Driftfall 4 Driftfall 5 

(T<+1) 
Driftfall 6 
(T<+5) (året runt) (dec-feb) (okt-apr) (T<-4) 

1 -177 -110 -170 -73 -152 -170 

2 -179 -111 -172 -74 -154 -172 

3 -181 -112 -173 -74 -155 -174 

4 -182 -113 -175 -75 -157 -175 

5 -184 -114 -177 -76 -158 -177 

6 -186 -115 -179 -77 -160 -179 

7 -188 -117 -181 -77 -162 -181 

8 -190 -118 -182 -78 -163 -183 

9 -192 -119 -184 -79 -165 -184 

10 -194 -120 -186 -80 -167 -186 

11 -196 -121 -188 -80 -168 -188 

12 -198 -123 -190 -81 -170 -190 

13 -199 -124 -192 -82 -172 -192 

14 -201 -125 -194 -83 -173 -194 

15 -203 -126 -195 -84 -175 -196 

16 -206 -127 -197 -85 -177 -198 

17 -208 -129 -199 -85 -179 -200 

18 -210 -130 -201 -86 -180 -202 

19 -212 -131 -203 -87 -182 -204 

20 -214 -133 -205 -88 -184 -206 

 

 

Tabell B-5 Årlig förändring av fjärrvärmekostnaden jämfört med referensfallet för Fastighet B 

Förändring inköpt fjärrvärme Fastighet B [Tkr] 

År 
Driftfall 1  
(året runt) 

Driftfall 2  
(dec-feb) 

Driftfall 3 
 (okt-apr) 

Driftfall 4  
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 -215 -135 -209 -89 -180 -212 

2 -218 -136 -211 -90 -182 -214 

3 -220 -137 -213 -91 -184 -216 

4 -222 -139 -215 -92 -186 -218 

5 -224 -140 -217 -92 -188 -221 

6 -226 -141 -219 -93 -190 -223 

7 -229 -143 -221 -94 -192 -225 

8 -231 -144 -224 -95 -193 -227 

9 -233 -146 -226 -96 -195 -230 

10 -236 -147 -228 -97 -197 -232 

11 -238 -149 -230 -98 -199 -234 

12 -240 -150 -233 -99 -201 -237 

13 -243 -152 -235 -100 -203 -239 

14 -245 -153 -237 -101 -205 -241 

15 -248 -155 -240 -102 -207 -244 

16 -250 -156 -242 -103 -209 -246 

17 -253 -158 -245 -104 -212 -249 

18 -255 -159 -247 -105 -214 -251 

19 -258 -161 -249 -106 -216 -254 

20 -260 -163 -252 -107 -218 -256 
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Tabell B-6 Årlig förändring av elkostnaden jämfört med referensfallet för Fastighet B 

Förändring inköpt el Fastighet A [Tkr] 

År 
Referens 

fall 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2  
(dec-feb) 

Driftfall 3  
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 -4 109 38 87 10 48 76 

2 -4 111 39 89 10 49 77 

3 -5 114 40 91 10 50 79 

4 -5 116 40 93 10 51 81 

5 -5 119 41 95 10 52 82 

6 -6 121 42 97 10 53 84 

7 -6 124 42 99 10 54 86 

8 -7 127 43 101 10 55 88 

9 -7 130 44 104 10 56 90 

10 -8 133 45 106 10 57 92 

11 -8 136 46 108 10 58 94 

12 -9 139 47 111 10 59 96 

13 -9 142 47 113 9 60 98 

14 -10 145 48 116 9 62 100 

15 -10 149 49 118 9 63 102 

16 -11 152 50 121 9 64 104 

17 -11 156 51 124 9 65 107 

18 -12 159 52 126 9 67 109 

19 -12 163 53 129 9 68 112 

20 -13 167 54 132 9 70 114 
 

Tabell B-7 Årlig förändring av elkostnaden jämfört med referensfallet för Fastighet B 

Förändring inköpt el Fastighet B [Tkr] 

År 
Referens

fall 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3  
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 -6 142 53 119 13 57 106 

2 -6 146 54 121 13 58 109 

3 -7 149 56 124 13 60 111 

4 -7 153 57 127 13 61 114 

5 -8 156 58 130 13 62 116 

6 -8 160 59 133 13 63 119 

7 -9 163 60 136 14 65 121 

8 -9 167 61 139 14 66 124 

9 -10 171 63 142 14 67 127 

10 -10 175 64 145 14 69 130 

11 -11 179 65 149 14 70 133 

12 -11 183 66 152 14 72 136 

13 -12 188 68 156 14 73 139 

14 -13 192 69 159 14 75 142 

15 -13 197 71 163 14 76 145 

16 -14 201 72 167 14 78 149 

17 -14 206 74 171 14 79 152 

18 -15 211 75 175 14 81 156 

19 -16 216 77 179 14 83 159 

20 -16 221 79 183 14 85 163 
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Tabell B-8 Årlig förändring av bränslekostnader och minskade intäkter från elförsäljning jämfört med referensfallet för 
Fastighet A 

  Förändrade bränsle- och elkostnader Tekniska verken, Fastighet A [Tkr] 

År 
Driftfall 1  
(året runt) 

Driftfall 2  
(dec-feb) 

Driftfall 3  
(okt-apr) 

Driftfall 4  
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 50 29 57 17 48 53 

2 51 30 58 18 49 54 

3 52 30 59 18 50 55 

4 53 31 61 18 51 56 

5 54 31 62 19 52 57 

6 56 32 63 19 53 58 

7 57 32 64 20 54 59 

8 58 33 65 20 55 60 

9 59 33 66 21 56 61 

10 60 34 67 21 57 62 

11 61 34 69 21 58 63 

12 62 35 70 22 59 64 

13 63 35 71 22 60 65 

14 64 36 72 23 61 67 

15 65 37 73 23 62 68 

16 66 37 74 24 63 69 

17 67 38 75 24 64 70 

18 68 38 76 24 65 71 

19 69 39 78 25 66 72 

20 71 39 79 25 67 73 
 

Tabell B-9 Årlig förändring av bränslekostnader och minskade intäkter från elförsäljning jämfört med referensfallet för 
Fastighet B 

 Förändrade bränsle- och elkostnader Tekniska verken, Fastighet B [Tkr] 
År Driftfall 1 

(året runt) 
Driftfall 2 
 (dec-feb) 

Driftfall 3  
(okt-apr) 

Driftfall 4  
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 60 34 67 19 52 62 

2 61 35 68 20 53 63 

3 63 35 69 20 55 64 

4 64 36 71 21 56 65 

5 65 37 72 21 57 66 

6 66 37 73 22 58 67 

7 68 38 74 22 59 69 

8 69 39 76 23 60 70 

9 70 39 77 23 61 71 

10 71 40 78 24 63 72 

11 72 40 80 24 64 73 

12 74 41 81 25 65 74 

13 75 42 82 25 66 76 

14 76 42 84 26 67 77 

15 77 43 85 26 68 78 

16 79 43 86 27 69 79 

17 80 44 87 27 71 80 

18 81 45 89 28 72 81 

19 82 45 90 28 73 82 

20 84 46 91 29 74 84 
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Tabell B-10 Årlig minskning av fjärrvärmeförsäljning för Tekniska verken jämfört med referensfallet för Fastighet A 

 
Minskad fjärrvärmeintäkt Tekniska verken, Fastighet A [Tkr] 

År 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2  
(dec-feb) 

Driftfall 3  
(okt-apr) 

Driftfall 4  
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 181 112 174 74 155 174 

2 182 113 175 75 157 175 

3 184 114 177 75 158 177 

4 186 115 179 76 160 179 

5 188 116 181 77 161 181 

6 190 117 183 78 163 183 

7 192 119 184 78 165 184 

8 194 120 186 79 166 186 

9 196 121 188 80 168 188 

10 198 122 190 81 170 190 

11 200 123 192 82 171 192 

12 202 125 194 82 173 194 

13 204 126 196 83 175 196 

14 206 127 198 84 176 198 

15 208 128 200 85 178 200 

16 210 130 202 86 180 202 

17 212 131 204 87 182 204 

18 214 132 206 87 184 206 

19 216 134 208 88 185 208 

20 218 135 210 89 187 210 

 

Tabell B-11 Årlig minskning av fjärrvärmeförsäljning för Tekniska verken jämfört med referensfallet för Fastighet B 

Minskad fjärrvärmeintäkt Tekniska verken, Fastighet B [Tkr] 

År 
Driftfall 1 
(året runt) 

Driftfall 2  
(dec-feb) 

Driftfall 3  
(okt-apr) 

Driftfall 4  
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

1 219 137 212 90 183 215 

2 221 138 214 91 185 218 

3 223 139 216 92 187 220 

4 226 141 219 93 189 222 

5 228 142 221 94 191 224 

6 230 143 223 95 192 226 

7 233 145 225 96 194 229 

8 235 146 227 97 196 231 

9 237 148 230 98 198 233 

10 240 149 232 98 200 236 

11 242 151 234 99 202 238 

12 244 152 237 100 204 240 

13 247 154 239 101 206 243 

14 249 155 241 102 208 245 

15 252 157 244 104 210 248 

16 254 158 246 105 213 250 

17 257 160 249 106 215 253 

18 259 162 251 107 217 255 

19 262 163 254 108 219 258 

20 265 165 256 109 221 260 
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Tabell B-12 Prisförändring för kol, olja och elförsäljning för Tekniska verken 2017-2036. Årlig prisökning med 3 % för 
olja, 2,5 % för kol och 2,5 % för el 

År 
Eldningsolja 

[kr/m3] 
Kol 

[kr/ton] 
El 

[kr/MWh] 
2016 5 010 1040 295 

2017 5 160 1 066 302 

2018 5 315 1 093 310 

2019 5 475 1 120 318 

2020 5 639 1 148 326 

2021 5 808 1 177 334 

2022 5 982 1 206 342 

2023 6 162 1 236 351 

2024 6 347 1 267 359 

2025 6 537 1 299 368 

2026 6 733 1 331 378 

2027 6 935 1 365 387 

2028 7 143 1 399 397 

2029 7 357 1 434 407 

2030 7 578 1 469 417 

2031 7 805 1 506 427 

2032 8 040 1 544 438 

2033 8 281 1 582 449 

2034 8 529 1 622 460 

2035 8 785 1 663 472 
 

Tabell B-13 Prognos över fjärrvärmepriser 20 år framåt med en årlig prishöjning på 1 procent årligen 

Fjärrvärmepriser med en årlig prishöjning på 1 % 

År Dec-feb [kr/kWh] Okt-nov, mar-apr [kr/kWh] Maj-sep [kr/kWh] Flöde [kr/m3] 

2016 0,40 0,26 0,08 3,30 

2017 0,40 0,26 0,08 3,33 

2018 0,40 0,26 0,08 3,37 

2019 0,41 0,26 0,08 3,40 

2020 0,41 0,27 0,08 3,43 

2021 0,42 0,27 0,08 3,47 

2022 0,42 0,27 0,08 3,50 

2023 0,42 0,27 0,08 3,54 

2024 0,43 0,28 0,08 3,57 

2025 0,43 0,28 0,09 3,61 

2026 0,44 0,28 0,09 3,65 

2027 0,44 0,28 0,09 3,68 

2028 0,45 0,29 0,09 3,72 

2029 0,45 0,29 0,09 3,76 

2030 0,45 0,29 0,09 3,79 

2031 0,46 0,30 0,09 3,83 

2032 0,46 0,30 0,09 3,87 

2033 0,47 0,30 0,09 3,91 

2034 0,47 0,31 0,09 3,95 

2035 0,48 0,31 0,09 3,99 
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Tabell B-14 Prognos över elpriset med en årlig prishöjning av elhandelspriset, energiskatten samt elöverföringsavgiften 
med 2,5 procent årligen 

Elpriser med en årlig prishöjning på 2,5 % 

År Elpris nov-mar [öre/kWh] Elpris apr-okt [öre/kWh] 

2016 95,4 86,2 

2017 97,8 88,4 

2018 100,2 90,6 

2019 102,7 92,9 

2020 105,3 95,2 

2021 107,9 97,6 

2022 110,6 100,0 

2023 113,4 102,5 

2024 116,2 105,1 

2025 119,1 107,7 

2026 122,1 110,4 

2027 125,2 113,2 

2028 128,3 116,0 

2029 131,5 118,9 

2030 134,8 121,9 

2031 138,2 124,9 

2032 141,6 128,0 

2033 145,2 131,2 

2034 148,8 134,5 

2035 152,5 137,9 
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Appendix C – Utdata simulering 
 

Tabell C-1 Förändrad värmeproduktion vid respektive panna för Fastighet A 

Förändrad värmeproduktion, Fastighet A [MWh] 
Produktionsenhet Driftfall 1 

(året runt) 
Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

MSE -59 -28 -54 -5 -39 -52 

HVC -13 -7 -13 -5 -12 -12 

KV1 P2 -34 -15 -34 -12 -30 -32 

Ljungsbro -4 -4 -4 -2 -4 -4 

KV1 P1 -37 -35 -37 -20 -37 -37 

KV1 P3 -144 -57 -144 -2 -49 -121 

Gärstad P1-P3 -73 -2 -13 -2 -9 -12 

Gärstad P4 -25 -2 -19 0 -5 -10 

Gärstad P5 -35 -1 -17 0 -2 -12 

Totalt -426 -150 -336 -49 -187 -292 
 

Tabell C-2 Förändrad värmeproduktion vid respektive panna för Fastighet B 

Förändrad värmeproduktion, Fastighet B [MWh] 
Produktionsenhet Driftfall 1 

(året runt) 
Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

MSE -71 -34 -65 -5 -41 -64 

HVC -15 -8 -15 -6 -14 -14 

KV1 P2 -39 -18 -39 -13 -33 -35 

Ljungsbro -5 -5 -5 -3 -5 -5 

KV1 P1 -43 -40 -43 -21 -43 -43 

KV1 P3 -175 -69 -175 -2 -39 -150 

Gärstad P1-P3 -70 -2 -13 -2 -8 -15 

Gärstad P4 -26 -2 -19 -2 -4 -10 

Gärstad P5 -36 -1 -18 0 -2 -12 

Totalt -480 -179 -392 -54 -189 -349 
 

Tabell C-3 Förändrad värmeproduktion vid respektive panna för det uppskalade fallet 

Förändrad värmeproduktion, Uppskalat [GWh] 
Produktionsenhet Driftfall 1 

(året runt) 
Driftfall 2 
(dec-feb) 

Driftfall 3 
(okt-apr) 

Driftfall 4 
(T<-4) 

Driftfall 5 
(T<+1) 

Driftfall 6 
(T<+5) 

MSE -3 -1 -2 0 -2 -2 

HVC 1 1 1 0 1 1 

KV1 P2 -5 -2 -5 -1 -4 -4 

Ljungsbro 0 0 0 0 0 0 

KV1 P1 -5 -5 -5 -2 -5 -5 

KV1 P3 -12 -5 -12 0 -3 -10 

Gärstad P1-P3 -5 0 -1 0 0 -1 

Gärstad P4 -2 0 -1 0 0 -1 

Gärstad P5 -4 0 -2 0 0 -2 

Totalt -33 -12 -27 -4 -14 -24 
 


