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Sammanfattning 

Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare 

i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energian-

vändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar 

värmeåtervinning. Dock kan en FVP-installation leda till högre returtemperaturer i 

fjärrvärmenätet vilket det ofta finns avgifter för i dagsläget. 

För att främja fjärrvärmeanvändning sommartid använder fjärrvärmeleverantören sig 

av säsongsvarierande prismodeller i vilket fjärrvärmepriset varierar under en del av 

året. Genom att stänga av FVP sommartid och endast bruka fjärrvärme finns en po-

tentiell kostnadsbesparing då fjärrvärmepriset är som lägst. Denna kostnadsbespa-

ring undersöks utifrån olika typer av fjärrvärmetaxor, elnätsavgifter och elhandels-

pris. Det undersöks också hur Boverkets regler för beräkning av primärenergital på-

verkar denna värmesystemtyp. 

Typiska prismodeller för fjärrvärme har undersökts, samt så har energianvändning 

framräknats för sex fiktiva flerbostadshus runtom i landet. För varje byggnad beräk-

nas energianvändningen utifrån tre fall. I referensfallet, Fall 1 används bara fjärr-

värme och i Fall 2 används FVP till både uppvärmning och tappvarmvatten (TVV). 

Fall 3 är som Fall 2 fast FVP täcker inget TVV-behov och stängs av under sommar-

perioden. Energianvändningen är framräknad över ett år och energikostnaden jäm-

förs mellan fallen. 

I Fall 2 och Fall 3 är de totala energikostnaderna för byggnaderna mellan 61–75% 

respektive 67–78% av energikostnaderna i Fall 1. Mellan Fall 2- och 3 finns däremot 

ingen tydlig besparingstrend trots att alla fjärrvärmenät på orterna har ett säsongsva-

rierande fjärrvärmepris. Att ingen besparingstrend uppstår påvisar att kostnaden för 

varje levererad värmeenhet från FVP sommartid är ungefär lika stor som varje vär-

meenhet fjärrvärme. Detta beror på att en hög värmefaktor används vilket gör det 

väldigt kostnadseffektivt att köpa el. Med en lägre värmefaktor gynnas avstängning 

av FVP sommartid.  

Utifrån den framräknade energianvändningen beräknas primärenergitalet och den 

specifika energianvändningen för samtliga byggnader. Primärenergitalet är i de flesta 

fall större än den specifika energianvändningen för att elanvändningen räknas upp. I 

Luleå är däremot den specifika energianvändningen större än primärenergitalet, 

även vid användning av FVP.  

 

Nyckelord: Fjärrvärme, fjärrvärmetaxa, frånluftsvärmepump, kombinerad värme-

anläggning, kostnadseffektivisering, primärenergi, primärenergifaktor 
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Abstract 

The combination of district heating and exhaust air heat pump (EAHP) has become 

increasingly common in Sweden. This combined heating system is well suited for 

reducing energy use in existing buildings with mechanical exhaust air ventilation that 

lacks heat recovery. However, an EAHP installation can lead to higher return tem-

peratures in the district heating network. 

In order to promote district heating use during the summer, the district heating 

supplier use seasonal varying price models in which the district heating price varies 

during some of the year. By shutting down EAHP in summer and only using district 

heating, there is a potential cost saving as the district heating price is at its lowest. 

This cost saving is investigated based on various types of district heating tariffs, elec-

tricity grid charges and electricity prices. It is also examined how Boverket's rules 

for calculating primary energy affects this type of heating system. 

Typical price models for district heating have been investigated. The energy use for 

six fictitious multi-dwelling buildings around the country has also been made. For 

each building, the energy use was calculated from three cases. For the reference 

case, Case 1, only district heating is used, for Case 2 EAHP is used for both heating 

and domestic hot water and Case 3 is as Case 2 fixed EAHP does not cover domestic 

hot water requirements and is switched off during the summer period. The energy 

consumption is calculated over a year and the energy cost is compared between the 

cases. 

In Case 2 and Case 3, the total energy costs for the buildings are between 61–75% 

and 67–78% of the energy costs in Case 1, respectively. However, between Case 2- 

and 3, there is no clear saving trend despite all the locations having a seasonally vary-

ing district heating price. The fact that no saving trend arises shows that the cost of 

each heat unit delivered from FVP in the summer is about the same as each heating 

unit of district heating. This is because a high COP (coefficient of performance) is 

used, which makes it very cost-effective to buy electricity. With a lower COP, 

shutdown of EAHP benefits summer time. 

Based on the calculated energy use, the primary energy and the specific energy use 

are calculated for all buildings. In most cases, the primary energy number is larger 

than the specific energy use, as the electricity consumption is going to be larger with 

primary energy. In Luleå, on the other hand, the energy-area ratio is greater than 

the primary energy number, even when using an EAHP. 

 

Keywords: District heating, district heating tariff, exhaust air heat pump, com-

bined heating system, cost efficiency, primary energy, primary energy factor 
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Förkortningar 

• FVP – Frånluftsvärmepump 

• FTX – Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning 

• TVV – Tappvarmvatten 

• PEF – Primärenergifaktor 

• PEFel – Primärenergifaktor för el 

• PEFfjv – Primärenergifaktor för fjärrvärme 

• EU – Europeiska Unionen 

• Kkr – Tusen kronor SEK 

 

Definitioner 

• Sommar/sommartid/sommarperiod – Definieras i denna studie som peri-
oden då det rörliga fjärrvärmepriset är som lägst. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I slutet av sjuttiotalet började FVP tillkomma på den svenska marknaden. Tillkoms-

ten av FVP påverkades av den svenska energikrisen 1979, striktare byggnadskrav och 

ett intresse i energibesparingsteknik. Dess framgång stärktes ytterligare då energief-

fektiva produkter började subventioneras. På senare tid har kombinationen av fjärr-

värme och FVP blivit allt vanligare för att optimera värmesystemen ytterligare 

(Boss, 2012). 

Fjärrvärmeleverantörens prismodeller varierar vilket gör att värmeåtervinning med 

FVP är mer lönsamt i vissa fjärrvärmenät. I Sverige är det vanligt att energidelen i 

fjärrvärmeleverantörens prismodeller är säsongsbaserade. Energipriset för fjärr-

värme är i de säsongsbaserade prismodellerna lågt på sommaren och högt på vintern 

på grund av den varierande efterfrågan under året samt att fjärrvärmeleverantören 

vill nyttja den spillvärme som tillkommer av de lokala kraftvärmeanläggningar och 

industrier som kan finnas (Boss, 2012). Är fjärrvärmepriset lågt nog blir en FVP, 

vilken drivs av el, inte längre lönsam i drift.  

Ännu något som kan påverka FVP-användningen är Boverkets primärenergital. 

Byggnaders energiprestanda ska efter den 1 januari 2019 redovisas med primärener-

gitalet. Primärenergitalet infördes 1 juli 2017 men blev inte ett krav i Sverige förrän 

årsskiftet 2018–2019 (Boverket, 2018). Primärenergitalet redovisar den totala 

energimängd som går åt till produktionen av energimängden som förbrukas. I detta 

ingår extrahering, lagring, transport, distribution, etcetera, d.v.s. allt som förbrukar 

energi under leveransen av energin. Innan primärenergitalet användes, användes 

istället specifik energianvändning vilket endast tog hänsyn till förbrukad energi i 

byggnaden. Kraven om primärenergi grundar sig till stor del i Europeiska Unionens 

(EU) direktiv om byggnaders energiprestanda (Boverket, 2018).   
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1.2 Litteraturstudie 

De vetenskapliga rapporterna har sökts fram med webbdatabaserna Science Direct 

och SwePub i vilka sökord som fjärrvärme, frånluftsvärmepump, värmeåtervinning, 

energieffektivisering, primärenergi och primärenergifaktor har använts (district hea-

ting, exhaust air heat pump, heat recovery, energy efficiency, primary energy, pri-

mary energy factor.) 

1.2.1 Frånluftsvärmepump som värmesystem och renoveringsåtgärd 

En FVP är ett lämpligt val för reducera energianvändningen i befintliga fastigheter 

med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning, detta påvisas genom 

experiment i fält och i laboratorium i en italiensk studie (Fracastoro och Serraino, 

2010). I studien gjordes simuleringar under varierande förutsättningar att ge mer 

generella resultat. Resultaten visade att användning av FVP i vissa fall uppnår bättre 

verkningsgrad än det som markvärmepumpen gör. Den höga värmefaktorn fram-

kommer på grund av att frånluften har gynnsam temperatur (Berntsson, 2002). 

Frånluften är varm relativt andra värmekällor som används av andra typer av värme-

pumpar. Högre temperatur i värmekällan gör att kompressorn inte behöver arbeta 

lika hårt för att nå önskade TVV- och inomhustemperaturer. Det går åt mindre el-

kraft vilket ger en högre värmefaktor. Mindre kompressorarbete för lägre tempera-

turer gör att lågtempererade värmesystem ökar värmefaktorn för värmepumpar och 

att effektivitetsökningen blir speciellt högre då uppvärmningen är större än varmvat-

tenbehovet (Gustafsson, 2017). 

Värmefaktorn som en FVP kan uppnå vid uppvärmning och TVV-produktion under-

söktes genom laboratorietest i en svensk studie (M. Lindahl, 2014). En äldre FVP-

modell redovisas vilken använder en kompressor som endast har ett driftläge, på el-

ler av. Detta var normen fram till 2009 då energikraven höjdes. Efter höjda krav 

blev frekvensstyrda kompressorer allt vanligare i Sverige och med bättre teknik bör-

jade de kunna leverera högre effekt. Värmefaktorn för komfortvärme var för samt-

liga modeller normalt kring 2–3, fast det i ett par fall nådde över 4. Värmefaktorn 

för TVV-produktion var mellan 1,5–2,5. Det fanns inga märkbara skillnader i vär-

mefaktorer mellan de äldre och nyare modellerna. Boverkets schablonvärde om års-

värmefaktor för TVV ligger inom ramen av denna studie på 1,7 för FVP (Boverket, 

2017).  

Temperaturökningen som ska uppnås för komfortvärme och TVV gör att värmefak-

torn för TVV-produktion ofta är lägre än värmefaktorn för komfortvärme. Fram-

ledningstemperaturen till radiatorerna är ofta svalare än det som går till tappvarm-

vattnet. Tappvarmvattnet ska året runt hålla sig mellan 50–65°C för att undvika till-

växt av legionellabakterier samt för att undvika skållning. Framledningstemperatu-

ren till värmesystemet beror däremot på utomhustemperaturen. 
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Beroende på tillfälle redovisas värmefaktorn eller årsvärmefaktorn. Det som skiljer 

dem emellan är att årsvärmefaktorn är den genomsnittliga värmefaktorn under ett 

helt år. Värmefaktorn är momentant mätt och visar bara värmepumpens prestanda 

vid ett specifikt tillfälle och kan skilja sig avsevärt genom året utifrån varierande 

framledningstemperaturer. Värmefaktorn varierar beroende på värmekällans tempe-

ratur, men det är inte lika relevant för en FVP då frånluftstemperaturen brukar för-

söka hållas konstant under året. Årsvärmefaktorn ger en mer rättvisande bild av 

värmepumpens prestanda. 

Ekonomiska och miljömässiga energiåtgärder för svenska flerbostadshus som använ-

der sig av fjärrvärme har undersökts i en svensk studie från KTH (Gustafsson, 

2017). Detta gjordes med simuleringar och teoretiska beräkningar. Gustafsson vi-

sade att FVP i ett flerbostadshus kan vara en kostnadseffektiv komplettering till 

fjärrvärme. Kostnadseffektiviteten uppstår av den höga värmefaktorn för en FVP, 

men beror också på att dess installationskostnad i relation till markvärmepumpen är 

lägre vilket kan påskynda återbetalningstiden relativt andra värmepumpar. 

Allt oftare används fler värmekällor i samma anläggning. Den mest använda kombi-

nationen med fjärrvärme är just FVP i svenska flerbostadshus (Kensby, Trüschel och 

Dalenbäck, 2017). Mellan 1995 och 2006 ökade antalet sålda FVP i Sverige varje år, 

varav merparten installerades i nybyggen. Antalet sålda enheter ökade under den ti-

den från ca 3 000 till nästan 18 000. Därefter minskade försäljningen fram till 2012 

och nådde då som lägst ca 9 000 sålda enheter. År 2013 ökade däremot försäljningen 

igen. Försäljningsminskningen beror på det byggdes mindre, och möjligen för att det 

blev populärare med brine/vattenvärmepumpar och fjärrvärme (M. Lindahl, 2014). 

Användning av värmepump och fjärrvärme kommer troligen alltid bli lite av en strid 

installationsmässigt och styrningsmässigt utifrån varierande priser på både el- och 

fjärrvärmefronten. 

Innan investering i FVP bör man vara medveten om luftbehovet i sin byggnad och 

hur det påverkar anläggningen. Biografer och sportcenter som hanterar ett större 

antal människor kräver större luftflöden än bostadshus. Större luftflöden gör att 

större värmeåtervinningsförmåga och större lufthanteringsförmåga krävs av värme-

pumpen (Fracastoro och Serraino, 2010). Större värmeåtervinningsförmåga och 

lufthanteringsförmåga påverkar i sin tur investeringskostnaden, men också kostnads-

besparingen. Effekten av FVP begränsas alltså av luftflödet. Detta betyder däremot 

inte att det i energisynpunkt blir effektivare att öka luftflödet. Ett ökat luftflöde kan 

ge ökad värmeåtervinning men det leder också till ett större värmebehov, vilket 

ödelägger hela poängen (M. Lindahl, 2014). Utöver luftbehov skiljer det sig också 

mellan vilket klimat byggnaden befinner sig i. Värmeåtervinning av inomhusluft har 

visats ha en större användning i kallare klimat, det är mer kostnadseffektivt (Kuusk, 

Kalamees och Maivel, 2014; Gustafsson, 2017). 



 

4 

1.2.2 Frånluftsvärmepump och andra ventilationsåtervinningssystem 

Utifrån ett befintligt frånluftssystem har fjärrvärme tillsammans med FVP visats vara 

billigare och ge en större värmeåtervinning i jämförelse med ett system som använ-

der fjärrvärme och mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX). Fjärr-

värme tillsammans med FTX-system har däremot större potential till att hålla en 

lägre primärenergianvändning på grund av att systemet förbrukar mindre el. Ett 

byte till energieffektiva fläktar kan reducera primärenergianvändningen lika mycket 

som en FVP-installation på grund av den elanvändning som tillkommer från värme-

pumpen (Gustafsson, 2017). Det bör också poängteras att en FVP kan användas året 

runt som värmekälla då det kan producera TVV till skillnad från ett FTX-system 

(Gustafsson, 2017).  

Vid befintligt F-system är ett FTX-system dyrare delvis på grund av att det krävs två 

fläktar samt för att det måste installeras tilluftskanaler genom byggnaden. Ventilat-

ionssystemets utformning utgör alltså vilka förutsättningar som finns för värmeåter-

vinning av frånluft. Detta är viktigt inför installation av FVP också. Finns det inte ett 

frånluftssystem blir installationen varken kostnadseffektiv eller praktisk. 

Hur primärenergin i bostadshus påverkas av FTX/FVP-system har analyserats ytter-

ligare i den svenska studien av Dodoo et al. (Dodoo, Gustavsson och Sathre, 2011). 

Det gjordes simuleringsmodeller av ett bostadshus där byggnadens primärenergian-

vändning jämfördes utifrån F-system med FTX-och FVP-system. Dodoo et al. un-

dersökte också hur olika värmesystem påverkar primärenergianvändningen. Värme-

systemen som beaktades inkluderade direktverkande el, bergvärmepump och fjärr-

värme via kraftvärmeproduktion. Det som sker för både FTX- och FVP-systemen är 

att elenergin ökar och uppvärmningsenergin reduceras. Besparingen i primärenergi 

är starkt relaterad till elanvändningen av FTX/FVP-systemet så om byggnaden 

värms med direktverkande el reduceras primärenergin avsevärt med FTX/FVP-

system. Primärenergin reduceras inte alls lika mycket om byggnaden värms med 

fjärrvärme även om energiförbrukningen i byggnaden reduceras. Det är alltså viktigt 

att tänka på vilket uppvärmningssystem som används om ett FTX/FVP-system ska 

kunna reducera primärenergin. Det händer att en installation av FTX/FVP-system 

till och med ökar primärenergianvändningen i fjärrvärmda hus på grund av den till-

kommande elanvändningen. 

1.2.3 Kopplingstyper 

Kombineras andra värmesystem med en fjärrvärmecentral kan centralens egenskap-

er påverkas och hur de inkopplas påverkar det egna systemet samt fjärrvärmenätet i 

olika mån. En negativ påverkan som kan tillkomma, vilken är negativt för fjärrvär-

menätet och även ibland den egna centralen är högre returtemperaturer. Utöver 

högre returtemperaturer kan även en variation i fjärrvärmelaster under året upp-
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komma, då vissa kopplingstyper gör att fjärrvärmeanvändningen i stort sett minskas 

till noll under sommaren eftersom värmepumpen då täcker behovet av TVV. Är 

fjärrvärmepriserna tillräckligt låga sommartid blir det däremot motiverbart att an-

vända fjärrvärme även sommartid, vilket är positivt för både fastighetsägaren och för 

fjärrvärmeleverantören. Värmepumpen kan då kopplas till endast uppvärmning. Att 

endast koppla värmepumpen till uppvärmning har dock varit svårt förr på grund av 

energideklarationens utformning och byggreglerna som gällde 2012. Innan dess 

uppnåddes sällan gränserna för energianvändning med denna lösning (Boss, 2012).  

De strategier som kan används vid inkoppling av FVP i fjärrvärmecentralen (Boss, 

2012): 

• Både fjärrvärme och värmepump till både uppvärmning och TVV. 

• Fjärrvärme till enbart uppvärmning 

• Värmepump till enbart uppvärmning 

• Fjärrvärme till enbart TVV 

• Värmepump till enbart TVV 

Vid både fjärrvärme och värmepump till både uppvärmning och TVV kan fjärrvär-

men ta effekttopparna när värmepumpen inte kan leverera tillräckligt hög effekt, el-

ler så används fjärrvärmen så att den ersätter värmepumpen helt vid otillräcklig ef-

fekt (Boss, 2012). Ansluts värmepumpen istället ensam till någon av användnings-

områdena är det dock inte säkert att effekten räcker till. Ofta krävs en komplette-

rande värmekälla (Fracastoro och Serraino, 2010), detta är på grund av att den max-

imala värmekapaciteten är förhållandevis låg till andra värmekällor. En låg maximal 

värmekapacitet gör också att FVP kan vara lämpligare för byggnader med ett lågt 

värmebehov jämfört med frånluftsmängden (M. Lindahl, 2014). För övrigt är vär-

mepump till enbart TVV en ovanlig metod (Fracastoro och Serraino, 2010).  

Kopplingstyperna kategoriseras även som serie- eller parallellkoppling vilka också 

kan se olika ut (Boss, 2012). Detta kan exempelvis vara att: 

• Uppvärmningssidan endast parallellkopplas. 

• Ackumulatortank/slingberedare för värmepumpen. 

• Flerstegskoppling där fjärrvärmen förvärmer och eftervärmer medan värme-
pumpen mellanvärmer. 

De olika kopplingstyperna varierar i komplexitet vilket medför svårigheter till olika 

nivåer i injustering, drift och underhåll. Vissa utformningar kräver också fler kom-

ponenter vilket kan leda till ett billigare eller dyrare system och vilken typ av lösning 

som används beror på förutsättningarna. Förutsättningar som fastighetens storlek, 

energianvändning (både totalt och hur stora delar som går till uppvärmning och 

TVV), energipriser, energikrav och fjärrvärmeleverantörens prismodeller. Förut-

sättningarna kan visserligen ändras då reglerna ändras. Sett utifrån svårigheterna och 
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skillnaderna mellan kopplingstyperna samt utifrån de lokala förutsättningarna kan 

det vara bättre med en enklare lösning, men vilken kopplingstyp som tillämpas bör 

noggrant utredas vid projekteringen. 

Kompletteras ett fjärrvärmesystem med FVP har det en negativ inverkan på retur-

temperaturen visar simuleringar av en studie gjord i Estland (Thalfeldt, Kurnitski 

och Latõšov, 2018). I jämförelse med hur FTX-system påverkar returtemperaturen 

ökar returtemperaturen i snitt med 10–15°C, från 22°C till 32–37°C vid användan-

det av FVP beroende på systemets utformning. Tre olika kopplingar för värmepum-

pen undersöktes i vilka värmepumpen producerade både värme och TVV. Kopp-

lingstypen påverkade däremot nästan inte alls årsvärmefaktorn, vilket låg runt 3,6 i 

samtliga fall (Thalfeldt, Kurnitski och Latõšov, 2018).  

I Göteborg fjärrvärmenät kopplas värmepumpen in parallellt med fjärrvärmeanlägg-

ningen av anledning att det inte ska höja returtemperaturen (Kensby, Trüschel och 

Dalenbäck, 2017). Med det sagt är parallellkopplingen en av de tre scenarion som 

undersöktes av Thalfeldt el al. vilket tyder på att denna kopplingstyp också höjer re-

turtemperaturen. Värmepumpen i studien av Thalfeldt et al används visserligen 

också till TVV, fastän tappvarmvattendelen på samma vis som uppvärmningen var 

parallellt kopplad (Thalfeldt, Kurnitski och Latõšov, 2018). Att TVV kopplas till 

FVP bör inte vara anledningen till den ökade returtemperaturen, utan det bör vara 

styrningen som utgör problemet.  

Styrningen för parallellkopplingen är relativt komplex, åtminstone i jämförelse med 

seriekopplingen. Vid parallellkoppling tar FVP normalt värmebehovet själv så länge 

den klarar av det. När effekten inte räcker till måste fjärrvärmen däremot täcka ef-

fekttopparna. Det som händer vid en parallellkoppling är att flödet delar sig. En del 

går till värmeväxlaren för FVP och den andra delen till fjärrvärmens värmeväxlare. 

Eftersom flödet till FVP reduceras, reduceras också värmemängden som kan överfö-

ras vid samma temperatur och kompressorn i värmepumpen måste varvtalsstyras 

ned. Värmepumpen kommer således avge en lägre effekt när effekten redan innan 

inte räcker till. Fjärrvärmen behöver då kunna leverera tillräckligt med värme, men 

till fjärrvärmevärmeväxlaren kommer då bara ett litet delflöde. Det är då inte säkert 

att fjärrvärmen kan leverera effektbehovet utan att primärflödet regleras upp till ni-

våer som påverkar returtemperaturen negativt. Regleringen av ett parallellkopplat 

system kan således bli mycket mer avancerat än ett seriekopplat system då styrning-

en kan bli svår. 

För ett seriekopplat system finns andra svårigheter än för ett parallellkopplat system. 

Både fjärrvärmen och FVP gynnas av att använda sig av en lägre temperatur, d.v.s. 

att sitta först i serien. Värmepumpen arbetar mindre effektivt vid högre temperatu-

rer och gynnas därför inte av att fjärrvärmen förvärmer, medan fjärrvärmens retur-

temperatur påverkas negativt om värmepumpen förvärmer (Boss, 2012). Värme-
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pumpen brukar kopplas först i serien och problemet blir alltså förhöjda returtempe-

raturer. Desto större del av effektbehovet värmepumpen tar av det totala effektbe-

hovet desto mer påverkas returtemperaturen. Då en FVP inte levererar lika höga ef-

fekter som en berg- eller markvärmepump kan en FVP vara lämpligare vid serie-

koppling (Svensk Fjärrvärme AB, 2009). Både parallellkoppling och seriekoppling 

har för- och nackdelar och det är upp till varje anläggning att bestämma, utifrån de 

lokala förutsättningarna vilken metod som är lämpligast. 

Om en FVP brukas sommartid täcks den största delen av tappvarmvattenbehovet 

under sommaren vilket bekymrar fjärrvärmeverken då fjärrvärmen praktiskt taget är 

”gratis”, genom kraftvärmeproduktionen (Thalfeldt, Kurnitski och Latõšov, 2018). 

Normalt producerar FVP värme till både uppvärmningssystemet och TVV-systemet 

fast det också händer att det endast används till TVV anger en studie från Borås (M. 

Lindahl, 2014). Att tappvarmvattenbehovet täcks under sommaren är precis motsat-

sen till hur det fungerar i Göteborg (Kensby, Trüschel och Dalenbäck, 2017). Där 

används FVP, om den är kombinerad med fjärrvärme, endast till komfortvärme på 

grund av de säsongsvarierande tariffer som erbjuds till konsumenterna.  

Just för att fjärrvärmeproduktionen är ”gratis” i många fjärrvärmenät under som-

marmånaderna är det logiskt att fjärrvärmepriset reduceras för konsumenterna för 

att fjärrvärmen bättre ska kunna konkurrera med värmepumpar. Vad som också på-

pekas i studien av Kensby et al. är att det inte nödvändigtvis alltid fungerar på 

samma vis som i Göteborg i andra städer, utan att man exempelvis kan koppla FVP 

till TVV också. Hur systemet designas beror på förutsättningarna. Det varierar där-

med mellan orter och mellan länder. Vissa fjärrvärmeleverantörer i Sverige har 

värmetariffer där priserna är konstanta genom hela året (Kensby, Trüschel och 

Dalenbäck, 2017). Orterna med sådana tariffer har helt andra förutsättningar och 

där finns större potential för FVP till TVV.  

1.2.4 Primärenergi 

Vilken metod som används och vilken primärenergifaktor för el (PEFel) som används 

för att beräkna byggnadens primärenergi påverkar resultatet avsevärt. Det finns ett 

flertal vanliga metoder för att beräkna primärenergin vilka påverkas av hur man ka-

tegoriserar och värderar energikällorna. Det beror också på om medelvärden eller 

marginalvärden används och vilka primärenergikällor som inkluderas. Vissa metoder 

exkluderar alla energikällor utom de fossila primärenergikällorna. Detta är resulta-

tet av en svensk studie där man testat olika Svenska metoder för att beräkna primär-

energin (Swing Gustafsson m.fl., 2016). Studiens resultat togs fram genom att simu-

lera en byggnad som helt eller delvis var uppvärmd med fjärrvärme under tre olika 

ventilationssystem. Ventilationstyperna bestod av antingen endast frånluft, ett FTX-

system eller mekanisk frånluft med FVP. Beroende på metod och PEFel hade simule-

ringen med F-systemet som mest 40% högre primärenergianvändning relativt till 
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FVP-systemet men FVP-systemet hade i ett fall så mycket som 320% mer primär-

energianvändning än F-systemet. I merparten av simuleringarna hade F-systemet 

lägre primärenergianvändning än systemet med FVP. Då de olika metoderna gynnar 

olika värmesystem till sådana extrema nivåer blir det svårt att utifrån detta dra slut-

satsen om vilket system som är effektivast i primärenergisynpunkt.  

Metoder för beräkning av primärenergi måste följa direktiven i EU. Medlemsstater-

na i EU ska beskriva beräkningsmetoden som används i landet i överrensstämmelse 

med ISO 52000–1, 52003–1, 52010–1, 52016–1, och 52018–1. Vägningsfaktorer-

na för energikällorna kan vara baserade på nationella, regionala eller lokala medel-

värden utifrån en års-, säsongs- eller månadsbasis. För en noggrannare beräkning kan 

de också baseras på individuella fjärrvärmenät (Euopeiska Unionen, 2018). Väg-

ningsfaktorerna som används för att få fram primärenergin kan generellt definieras 

som primärenergi delat med levererad energi.  

Det är obligatoriskt att använda sig av primärenergi i EU. Det används för att främja 

miljön samt för att kunna jämföra energianvändning i landet och mellan EU-

medlemmarna på ett mer rättvist sätt. Direktiven för beräkning av primärenergi är 

dock vaga så det finns inget strikt sätt att göra detta på. Ingen entydig definition av 

primärenergifaktorn (PEF) eller något bestämt sätt att beräkna PEF för de olika 

energityperna finns. Därför har det blivit så att metoderna skiljer sig.  

Beräkningen av primärenergifaktorn för fjärrvärme (PEFfjv) utförs på olika vis mellan 

EU-länderna. Vissa länder använder sig av ett bestämt värde för alla fjärrvärmenät-

verk medan andra baserar faktorn utifrån de bränsletyper som används eller genom 

olika produktionssätt som exempelvis om värmen produceras via värmeverk eller 

kraftvärme. Om faktorn baseras på bränsletyper kan det exempelvis göras med 

Tjeckiens metod där fjärrvärmeverkens PEF grundar sig på skilda men bestämda 

värden baserat på andelen förnybara bränslen. Är över 80% av bränslena förnybara 

sätts PEFfjv = 0,1, används det mellan 50–80% sätts PEFfjv = 0,3 och används det 

50% eller mindre ges PEFfjv = 1. I vissa länder beräknas däremot faktorn specifikt 

utifrån varje enskilt fjärrvärmenät. I de fall då PEFfjv beräknas var för sig i samtliga 

fjärrvärmenät syns det tydligare vilka fjärrvärmenät som är mer miljövänliga än 

andra, utifrån både bränsleanvändning och tekniskt energieffektiva lösningar. Detta 

skulle motivera varje fjärrvärmenät till att bli mer miljömässig (Latõšov m.fl., 2017). 

I Sverige är PEFfjv = 1 genom hela landet, likadant som olja och andra fossila bräns-

len. 

Det görs alltså många antaganden när primärenergin beräknas. Än ett antagande är 

var systemgränsen sätts. Var systemgränsen sätts för elnätet påverkar PEFel. Sätts 

gränsen kring norden kommer en lägre PEF användas än om systemgränsen sätts 

runt Europa då den nordiska elmixen har en lägre PEF än den europeiska elmixen. 

Eftersom elnätet inte är ett litet lokalt system utan är sammankopplat mellan länder 
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finns därmed dessa olika möjligheter till val av systemgränser (Swing Gustafsson 

m.fl., 2016). I Sverige används nu som standard en PEFel på 1,6 (Boverket, 2018). 

Detta skiljer sig från primärenergifaktorn som i vissa sammanhang används genom 

EU vilken är 2,5 för el.  

Primärenergifaktorerna måste justeras utifrån ländernas energiproduktion under ti-

dens gång. Att det måste justeras på detta vis gör att om en specifik fjärrvärmeleve-

rantör ändrar bränsletyp märks det inte i de anslutnas energiprestanda på grund av 

att PEFfjv i hela Sverige är standardiserat (Energimyndigheten, 2015). I Sverige är 

det bara elen som har en PEF större än 1 (Boverket, 2018). Eftersom PEFel är större 

än primärenergifaktorn för fossila bränslen verkar detta som ett incitament för att 

spara el hellre än att reducera användningen av fossila bränslen. Fossila bränslen som 

både kan vara dyrare som produkt och som släpper ut mer växthusgaser i atmosfä-

ren. Det riskerar också att motverka utvecklingen av förnybara bränslen trots avsik-

ten att reducera de fossila bränsletyperna (European heat pump association, 2017). 

1.2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 

Det finns ett användningsområde av FVP i fjärrvärmeanläggningar som utifrån bygg-

nadens synvinkel många gånger är en kostnadseffektiv energiåtgärd. FVP har en hög 

värmefaktor och en hög årsvärmefaktor samt så är systemet relativt billigt och sim-

pelt till skillnad från andra värmepumpslösningar. Även utifrån befintligt F-system 

är det många gånger billigare och mer energibesparande att komplettera sin fjärr-

värmeanläggning med FVP till skillnad från att uppgradera sitt ventilationssystem till 

ett FTX-system. Fördelarna med detta kombinerade värmesystem gör att det är den 

vanligaste kombinationen med fjärrvärme i svenska flerbostadshus.  

Visserligen finns det nackdelar men systemet, men eftersom FVP är en vanlig lös-

ning anses dessa nackdelar många gånger vägas upp av de positiva aspekterna som 

tillkommer. Som nackdel kan primärenergianvändningen till och med bli högre efter 

en installation av FVP på grund av den extra elanvändningen som tillkommer. Även 

fjärrvärmenäten påverkas av en sådan inkoppling, ofta negativt. Det kan bli högre 

returtemperaturer samt ännu lägre fjärrvärmeanvändning under sommarmånaderna. 

Hur mycket returtemperaturen påverkas samt hur lite fjärrvärme som används 

sommartid beror emellertid på vilken kopplingsprincip som tillämpas. Fjärrvärme-

användning sommartid varierar starkt utifrån om FVP producerar TVV eller endast 

värmer byggnaden. Kopplingstypen som tillämpas beror på de lokala förutsättning-

arna, som exempelvis utformning av fjärrvärmetaxan. 

Primärenergi har blivit ett viktigt koncept på senare tid, men det finns inget strikt 

sätt hur man beräknar primärenergin. Det finns direktiv i EU som måste följas men 

metoderna som används och de antaganden som görs påverkar byggnadens primär-

energianvändning avsevärt. Användning av primärenergi är för att främja miljö och 
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för att kunna jämföra energianvändning mellan länder på ett mer rättvisande sätt. I 

Sverige är för tillfället PEFfjv = 1, PEFel = 1,6 och primärenergifaktorn för olja och 

andra fossila bränslen = 1 vilka bör justeras under tidens gång, då energiproduktion-

en ändras. En standardiserad PEF gör att enskilda fjärrvärmeleverantörer inte gynnas 

på primärenergibasis av att byta bränsletyp eller produktionssätt. Att PEFel är större 

än primärenergifaktorn för fossila bränslen kan utgöra ett problem i miljösynpunkt. 

Denna litteraturstudie har fungerat som en vägvisare till relevanta frågeställningar, 

samt som ett hjälpmedel till att finna en välfungerande metod. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Alla företag vill reducera sina utgifter. I detta examensarbete undersöks det om 

energikostnaden kan reduceras genom att utnyttja det säsongsbaserade fjärrvärme-

priset för byggnader med både fjärrvärme och FVP. Det undersöks också hur primä-

renergitalet som införts i Boverkets byggregler påverkar detta kombinerade värme-

system. 

Avsikten med examensarbetet är också att bidra till ett hållbart samhälle. Om en 

systemägare kan tjäna på att, i ett visst fjärrvärmenät, stänga av byggnadens FVP är 

hypotesen att det bara kommer ske under de sommaren då det finns god tillgång till 

billig överskottsvärme. Det är i miljösynpunkt effektivt att bruka denna överblivna 

värme som annars går till spillo, till skillnad från att värma med el som kan nyttjas 

till annat.  

Målet med arbetet är att ge läsaren en bättre uppfattning av denna kombinerade 

uppvärmningstyp och vad som påverkar dess lönsamhet och användning. Det hand-

lar om att tydliggöra vad köparen av FVP bör beakta i sin fjärrvärmetaxa och vilka 

som gynnas mest av ett sådant system. Idén är att resultaten ska kunna hjälpa de med 

fjärrvärme som funderar på att skaffa FVP med deras val men även de som redan har 

detta kombinerade uppvärmningssystem. 

Tidsramen på tio veckor gör att studien måste avgränsas. Värmepumpen kommer i 

denna studie ej användas som kylmaskin. Det kommer inte heller göras någon dju-

pare analys över värmepumpar generellt, det vill säga att fokuset kommer att ligga 

kring FVP även om andra värmepumpar och värmeåtervinningssystem berörs. An-

ledning till detta är att fjärrvärme vid kombinerat värmesystem vanligen använder 

FVP (Kensby, Trüschel och Dalenbäck, 2017). Systemet är relativt simpelt i jämfö-

relse med andra typer av värmepumpar såsom markvärmepumpar och att installat-

ionskostnaden för FVP ofta också är lägre (Fracastoro och Serraino, 2010; 

Gustafsson, 2017). I huvudsak är det Sveriges fjärrvärmenät utifrån ett företagsper-

spektiv som kommer studeras, fastän några delar också berör småhusanvändning 

samt andra länders nät i litteraturstudien. 

Detta arbete har tagits fram med hjälp av Greencon Energi & Miljö AB. På företaget 

har det uppstått frågor kring lönsamheten av FVP vilket detta arbete ska hjälpa till 

att klargöra. Greencon påverkas också av införandet av primärenergi vilket är en del 

av det som studeras. 
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De huvudsakliga frågeställningarna som undersöks presenteras nedan: 

1. Hur påverkar fjärrvärmenätens olika taxor lönsamheten för kombinerade 
värmeanläggningar med fjärrvärme och frånluftsvärmepump? 

 
2. Hur påverkar det nyligen implementerade primärenergitalet kombinerade 

värmesystem med fjärrvärme och frånluftsvärmepump? 
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2 Teori och metod 

2.1 Fjärrvärmetaxor 

Det insamlas data över fjärrvärmetaxor från fjärrvärmenät runtom landet. Energifö-

retagen har sammanställt ett dokument med en stor mängd fjärrvärmeleverantörer 

och deras nät. Ur detta dokument gjordes ett urval av 25 företag på 142 orter ge-

nom hela landet. Medvetet valdes både större och mindre orter ut genom hela lan-

det för att få så stor variation som möjligt. För varje ort hämtades fjärrvärmetaxor 

för företag från fjärrvärmeleverantörens hemsida vilka sedan sammanställdes i ett 

excelark. Typiska prismodeller undersöktes. I Figur 1 visas var de 142 orterna är lo-

kaliserade och färgerna avser olika fjärrvärmeleverantörer. 

 

Figur 1. Fjärrvärmenäten vars prismodellstyper har undersökts. Färgerna representerar olika 
fjärrvärmeleverantörer. 
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2.2 Orter 

Sex stycken av de 142 orterna valdes ut: Gävle, Göteborg, Malmö, Luleå, Solna och 

Stockholm till vilka prismodellerna för fjärrvärme redan har hämtats. Det enda kra-

vet som sattes på valet av orter var att säsongsvarierande fjärrvärmetaxor användes. 

Utöver det försökte det uppnås en nationell geografisk spridning, med Solna och 

Stockholm som ett undantag. 

 

Figur 2. Orterna där energiberäkningarna gjorts. Uppmärksamma att Solna och Stockholm ligger på 
varandra. 

2.3 Elhandelspris och elområden 

Elnätsområdena och nätägare söktes fram för orterna. Därefter hämtades elhandels-

priset och samtliga elnätsavgifter söktes fram från respektive elbolags hemsida.  

Tabell 1. Elområde och nätägare för berörda orter. 

Ort Nätägare Elområde 

Gävle Gävle Energi AB SE3 

Göteborg Göteborgs Energi Nät AB SE3 

Luleå Luleå Energi Elnät AB SE1 

Malmö E.ON. Energidistribution AB SE4 

Solna Vattenfall Eldistribution AB SE3 

Stockholm Ellevio AB SE3 
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Sverige har sedan 1 november 2011 varit indelad i fyra elområden i vilka elhandels-

priserna skiljer sig mellan, SE1, SE2, SE3 och SE4. Elhandelspriserna kommer från 

Nordpool och ingen av orterna berörs av SE2.  

Nord Pool är börsmarknaden för el i Norden. Elproducenterna säljer elen antingen 

här eller direkt till elhandelsbolagen. Därefter köper elanvändaren elen av elhan-

delsbolagen. Priserna från Nord Pool styr vad elanvändaren slutligen får betala. 

Detta pris påverkas både av efterfrågan och tillgången på el, vilket snabbt kan vari-

era. Priset påverkas dessutom av var i landet elanvändaren befinner sig enligt de fyra 

elområdena. Se Bilaga A för elhandelspriserna. 

2.4 Byggnaden 

Ett flerbostadshus ”byggs” på varje ort. För detta hus bestäms luftflöde, el-och vär-

mebehov samt area och ytor. Alla förutsättningar är likadana förutom komfortvär-

meanvändningen, vilket beror på klimatet och U-värdena som husen utgörs av på 

orterna.  

2.4.1 Area och ytor 

Andel boarea uppskattas och lägenhetsytan bestäms enligt den genomsnittliga ytan 

för lägenheter i Sverige med två rum och kök, vilket är den vanligaste lägenhetsstor-

leken i Sverige.  

Den tempererade arean antas uppgå till 2 000 m² där boarea antas vara 90% och bi-

area de resterande 10%. 

Lägenheterna i huset antas vara 57 m² vardera.  

Antalet lägenheter beräknas genom att dela boarean med area per lägenhet, vilket 

avrundat till närmsta heltal ger 32st lägenheter. 

2.4.2 Fjärrvärmeanvändning utan FVP 

Energimyndigheten har samlat den genomsnittliga normalårskorrigerade fjärrvärme-

användningen 2016 per m² per län och byggår för byggnader värmda av endast fjärr-

värme (Energimyndigheten, 2017). Fjärrvärmeanvändningen för orterna gäller för 

flerbostadshus byggda mellan 1971–1980, vilket är perioden då byggnaden antas ha 

byggts. Den specifika fjärrvärmeanvändningen multipliceras med arean för att få to-

tal fjärrvärmeanvändning. Andelen TVV beräknas enligt BEN2 (Boverket, 2017). 

Den totala fjärrvärmeanvändningen är det totala energibehovet för komfortvärme 

och TVV. Se Bilaga B för beräkningar.  
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2.4.3 Fastighetselanvändning utan FVP 

Fastighetselanvändningen exklusive FVP antas vara lika i samtliga orter. Skillnaden i 

solljustimmar vid olika latitud och säsong kan påverka belysningen men antas vara 

försumbar. Elanvändningen antas därför inte heller variera under året. En fastighet-

selanvändning på 15 kWh/m² anses vara rimlig och stärks av en urvalsundersökning 

av energistatistik (Sveby, 2009) där detta tal redovisas som den genomsnittliga fas-

tighetselanvändningen för relativt nybyggda flerbostadshus år 2005 i Stockholm. Lä-

genheterna använde sig just av frånluftsventilation. Den specifika elanvändningen 

multipliceras med den totala arean för total fastighetselanvändning utan FVP, vilket 

uppgår till 30 000 kWh/år. 

2.4.4 Luftflöde 

Det totala luftflödet beräknas (se Bilaga C). Gällande regler säger: 

”Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostads-
yta. Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och 
kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi” (Boverket, 
2017).  

Grundflödet antas i denna studie däremot alltid vara 0,35 liter per sekund och golv-

area. Utöver grundflödet adderas extra luftflöde för sovrum och badrum in på 4 l/s 

per sovplats respektive 10 l/s. Byggreglerna gällande lägsta accepterade frånluftsflö-

den gäller inte längre men har blivit praxis (Catarina Warfvinge, 2010, p. 2:6). An-

tal sovplatser per lägenhet sätts till 1,63 för den antagna lägenhetsstorleken 

(Boverket, 2017). 

Frånluften från köksforceringen antas ledas ut genom takhuv och inte gå genom 

FVP. I köksfrånluften finns fetter som avsätts i kanalerna och värmeväxlare vilket 

gör att ventilation från spis inte är lika väl lämpad att kopplas in till ventilationsag-

gregatet. Hur det kopplas varierar däremot och ventilationen i bostadskök leds 

ibland till den gemensamma frånluftsfläkten. 

2.4.5 Systemval 

När luftflödet är fastställt beräknas den effekt som kan erhållas ur frånluften och ett 

system väljs ut. Det väljs ett frånluftaggregat med integrerad värmepump och en 

frånluftsvärmepump av traditionell typ, där ett värmeåtervinningsbatteri monteras i 

frånluftkanalen. Levererad och återvunnen värmeeffekt anses kunna vara likadan och 

därmed även värmefaktorn. Levererad maximal värmeeffekt är 35,6 kW och värme-

faktorn är 3,8. Se Bilaga D för beräkningar och resonemang. 
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2.5 Energi- och kostnadsberäkningar 

Tre olika fall kommer studeras för varje ort. Totalt har 18 energi- och kostnadsbe-

räkningar gjorts.  

• Fall 1: Endast fjärrvärme för uppvärmning och TVV  

• Fall 2: FVP till både komfortvärme och TVV, fjärrvärmen spetsar 

• Fall 3: FVP till endast komfortvärme och den stängs av sommartid 

2.6 Debiteringseffekt fjärrvärme 

Samtliga debiteringseffekterna redovisas i Bilaga E. 

Utifrån luftflöde, gradtimmar och fjärrvärmeanvändningen för Fall 1 uppskattas ett 

genomsnittligt U-värde för byggnaderna på varje ort. Med U-värdet och en uppskat-

tad omslutande area vid en utomhustemperatur antingen utifrån den dimension-

erande vinterutetemperaturen (Solna) (Boverket och SMHI, 2016), lägsta dygnsme-

deltemperatur per månad (Malmö) (Temperatur.nu, 2019) eller utifrån bestämt 

temperatur enligt fjärrvärmeleverantören (Gävle, Göteborg, Luleå och Stockholm) 

beräknas debiteringseffekterna för fjärrvärme för Fall 1. Extra effekt för TVV adde-

ras och beräknas utifrån medeleffekten för TVV under året. Denna metod för TVV-

effekt anses fungera eftersom debiteringseffekten bestäms utifrån minst ett medel-

värde av ett 24-timmarsintervall. På det läggs en uppskattad effekt för VVC och till-

skottsvärme från hushållselen subtraheras. 

Debiteringseffekterna för fjärrvärme beräknas för Fall 2 och Fall 3. Den totala debi-

teringseffekten är redan beräknad och det görs endast en subtraktion av den maxi-

mala FVP-effekten. Detta fungerar för alla orter utom Malmö då debiteringseffekten 

beräknas på månadsbasis. Även där vintertid kan en enkel subtraktion göras då FVP 

går på maxeffekt. I Fall 2 täcker FVP stora delar av effektbehovet under de varma 

månaderna men fjärrvärmen antas ta temperaturtopparna på TVV vilket gör att en 

låg men märkbar effekt erhålls den perioden. I Fall 3 stängs FVP av en del av året 

och fjärrvärmen tar då hela behovet själv. 

Vilka temperaturer som ska användas för debiteringseffekterna specificeras för de sex orterna. 

Gävle 

Här används inte debiteringseffekt utan kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet avser 

den energimängd per dygn som kan förväntas behövas vid utetemperatur -10°C vid 

SMHI mätstation Gävle. 

Göteborg 

Debiteringseffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från 

den senast rullande 12-månaders-perioden. 
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Luleå 

Effektavgiften grundas på uppmätta värden av fastighetens dygnsmedeleffekt. Den 

högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för 

effektavgiften under nästkommande kalenderår. Dygn där medeltemperaturen sjun-

ker under -20°C exkluderas ur urvalet på grund av att stora temperaturvariationer 

mellan olika år inte ska påverka effektavgiften. 

Malmö 

Debiteringseffekten är den högsta uppmätta dygnsmedeleffekten under förbruk-

ningsmånaden. 

Solna 

I vanliga fall baseras effektbehovet på något som kallas effektsignatur. Då detta ej är 

tillämpbart, vilket det ej anses vara i dessa fall baseras effektbehovet på toppvärde. 

Toppvärdet är medeltalet av de två senaste värmesäsongernas högsta uppmätta 

dygnsmedeleffekter. 

Stockholm 

Stockholm Exergi rekommenderar effekten som förväntas behövas vid en utetempe-

ratur på -15°C, och beräknas i denna studie utifrån detta. Valet kan göras av kun-

den. 

2.7 Energianvändning på månadsbasis 

Beräkningarna redovisas i Bilaga F. 

Fall 1 – Endast fjärrvärme 

Tappvarmvattnet dras av från energin till uppvärmning och TVV så bara uppvärm-

ningsdelen kvarstår. Uppvärmningsdelen fördelas sedan ut procentuellt per månad 

med normalårets graddagar för respektive ort. TVV-användningen är jämt fördelat 

under året. 

Fall 2 – FVP till både komfortvärme och TVV 

Det totala medeleffektbehovet per månad beräknas utifrån fjärrvärmeanvändningen 

för varje ort per månad från Fall 1. 

Medeleffektbehovet för FVP beräknas utifrån det totala medeleffektbehovet. De 

månader det totala medeleffektbehovet är 2,47 kW större än maxeffekten för FVP 

antas det alltid finnas värmeavsättning och maxeffekten för FVP levereras. Extra 

varma dagar tas alltså inte i beaktning. De varmare månaderna när värmepumpen 

inte levererar maxeffekt till radiatorsystemet värmer FVP även TVV. Men på grund 

av de höga temperaturerna som krävs antas det i beräkningarna att fjärrvärmen spet-
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sar den sista temperaturhöjningen för att bevara en bra värmefaktor, därav värdet 

2,47 kW. 

Fall 3 – FVP till endast komfortvärme och den stängs av sommartid 

Effekter och energi för Fall 3 görs på samma sätt som i Fall 2 förutom att fjärrvär-

men nu täcker hela TVV-behovet vilket är 7,42 kW samt att FVP stängs av då det 

rörliga fjärrvärmepriset är som lägst. 

2.8 Strömuttag och elabonnemang 

I Fall 1 används fastighetselanvändningen utan FVP för att uppskatta maximalt 

strömbehov, vilken är lika för alla orter. I Fall 2- och 3 adderas också den maximala 

strömanvändningen från FVP. Se Bilaga G för beräkningarna.  

Utifrån strömuttaget väljs optimalt elabonnemang. I de fall som effektabonnemang 

används uppskattas den högsta timförbrukningen varje månad och i de fall där det 

finns val mellan enkel- och tidstariff uppskattas höglast- och låglasttid för att under-

söka vilket abonnemang som är mest kostnadseffektivt. Enkeltariffen har ett kon-

stant elpris medan tidstariffen varierar mellan höglast och låglast. Beräkningarna re-

dovisas i Bilaga H. 

2.9 Kostnad 

För att slutligen kunna beräkna den totala kostnaden under ett år hämtas värden från 

en verklig anläggning över flöde genom fjärrvärmecentralen [m³/MWh] samt retur-

temperaturer. Returtemperaturerna antas vid inkoppling av FVP öka med 10°C 

(Thalfeldt, Kurnitski och Latõšov, 2018). Den totala energikostnaden beräknas uti-

från samtliga fjärrvärmetaxor (se Bilaga I), samtliga elnätsavgifter (se Bilaga J) och 

elhandelspriset från Nordpool. 

2.10 Inverkan av primärenergi 

Byggnadens primärenergital som definierat av boverket beräknas och jämförs med 

den specifika energianvändningen (se Bilaga K). 
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3 Resultat 

3.1 Typer av fjärrvärmeavgifter och beräkningssätt 

Här redovisas de huvudsakliga typer av fjärrvärmeavgifter som används, samt hur 

debiteringseffekt och annat beräknas för flera av fjärrvärmeleverantörerna. Det kan 

finnas ännu fler avgiftstyper eftersom inte alla Sveriges fjärrvärmenät har granskats.  

Det finns många olika typer av fjärrvärmetaxor, men ofta liknar de varandra. 

Grundavgift 

Grundavgiften används ofta och kan vara: 

• Årlig oberoende av effekt 

• Specifik årlig avgift beroende av effekt 

• Specifik årlig avgift beroende av energiförbrukning 

Oftast är grundavgiften beroende av effekten, där det inom ett visst effektintervall 

finns ett fast pris. Där det exempelvis är 0 kr/år vid det lägsta effektintervallet och 

priset successivt ökar med effektintervallen. Detta är en typ av effektavgift men kal-

las ofta för "fast del" eller "grundpris", men ibland också som "effektavgift" eller 

"fast effektpris" och inkluderas ibland i effektpriset. 

Effektavgift 

Effektpriset är (då det finns) ofta ett tal multiplicerat med effekten. Detta tal kan 

vara fast, eller så är den också specifik inom ett visst effektintervall. Vanligast är att 

effektavgiften är ett specifikt tal i ett specifikt effektintervall och att avgiften per kW 

minskar successivt ju högre effektintervall.  

Grundavgiften ökar med effektintervall och effektavgiften minskar med effektinter-

vall. Dessa brukar hänga samman. 

Energiavgift 

Det rörliga energipriset finns alltid och kan innehålla samt variera utifrån: 

• Konstant energipris.  

• Används ett konstant energipris under året är normen är att det är över 40 
öre/kWh, fastän billigare specialfall finns. 

• Säsongsbaserade priser utifrån en vinter-, vår/höst- & sommarmodell 

• Säsongsbaserade priser utifrån en den kalla och varma årsperioden 

• Höglast- och låglastpriser 

• Baserat utifrån basenergi och spetsenergi (den energi som överstiger abonne-
rad mängd) 

• Om det är ett företag eller tillverkande industri (billigare för industrin) 
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• Energipriset prissätts månadsvis (ovanligt) 

• Energipriset följer den aktuella utetemperaturen för varje timme (ovanligt) 

De säsongbaserade priserna kan skilja sig betydligt mellan orterna. På vissa orter är 

den rörliga delen flera gånger billigare på sommaren jämfört med vintertid och i 

andra fall halveras inte priset. 

Flödesavgift/returtemperatursavgift 

Flödesavgiften utgår från olika idéer men baseras för alla i grund på hur väl anlägg-

ningen kyls ned: 

• Per förbrukad m³ 

• Flödesavgift på volym som överskrider det som anses vara normalt flöde för 
en fungerande fjärrvärmeanläggning. 

• Jämförelse hur väl avkylningen fungerar utifrån medelvärde för orten. 
Bonus/avgift. 

• Returtemp där man får bonus eller avgift utifrån en referenstemperatur.  

• Temperaturtillägg vid ökning av returtemperatur eller vid lägre avkylning 

Flödesavgifterna kan debiteras hela året eller endast vissa månader. Ibland är det 

också uppdelat under vinter, vår/höst och sommar. Det är vintermånaderna om nå-

got som de tillämpas. 

Andra avgifter eller bonustyper 

• Kapacitetsavgift som fungerar som en effektavgift fast avser maximalt ener-
gibehov under ex. ett dygn istället för maximalt effektbehov. Detta används i 
Gävle ex. 

• Pristak (maxpris per kWh) 

• Energi-/volymrabatt. Dvs avdrag om man brukar tillräckligt mycket energi 
eller har stort nog flöde.  
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3.2 Energianvändning på månadsbasis 

I Figur 3–8 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen 

för byggnaden. I Fall 3 täcker fjärrvärmen en större del av energibehovet under året 

än i Fall 2 på grund av att FVP i Fall 3 inte producerar något TVV samt för att den 

stängs under sommaren. Sommaren definieras här som den period då fjärrvärmepri-

set är som lägst, vilket varierar mellan orterna. 

I Figur 3 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen för 

både Fall 2- och 3 (F2 och F3) i Gävle på månadsbasis. I Fall 3 är FVP helt avstängd 

under perioden juni-augusti. 

 

Figur 3. Levererad energi från FVP samt fjärrvärmeanvändningen byggnaden i Gävle för Fall 2 och 
Fall 3.  
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I Figur 4 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen för 

både Fall 2- och 3 (F2 och F3) i Göteborg på månadsbasis. I Fall 3 är FVP helt av-

stängd under perioden maj-september. 

 

Figur 4. Levererad energi från FVP samt fjärrvärmeanvändningen byggnaden i Göteborg för Fall 2 och 
Fall 3. 

I Figur 5 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen för 

både Fall 2- och 3 (F2 och F3) i Luleå på månadsbasis. I Fall 3 är FVP helt avstängd 

under perioden juni-augusti. 

 

Figur 5. Levererad energi från FVP samt fjärrvärmeanvändningen byggnaden i Luleå för Fall 2 och 
Fall 3. 
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I Figur 6 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen för 

både Fall 2- och 3 (F2 och F3) i Malmö på månadsbasis. I Fall 3 är FVP helt avstängd 

under perioden april-november. 

 

Figur 6. Levererad energi från FVP samt fjärrvärmeanvändningen byggnaden i Malmö för Fall 2 och 
Fall 3. 

I Figur 7 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen för 

både Fall 2- och 3 (F2 och F3) i Solna på månadsbasis. I Fall 3 är FVP helt avstängd 

under perioden maj-september. 

 

Figur 7. Levererad energi från FVP samt fjärrvärmeanvändningen byggnaden i Solna för Fall 2 och 
Fall 3. 
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I Figur 8 redovisas den levererade energin av FVP samt fjärrvärmeanvändningen för 

både Fall 2- och 3 (F2 och F3) i Stockholm på månadsbasis. I Fall 3 är FVP helt av-

stängd under perioden april-oktober. 

 

Figur 8. Levererad energi från FVP samt fjärrvärmeanvändningen byggnaden i Stockholm för Fall 2 
och Fall 3. 
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3.3 Kostnad 

I Tabell 2 redovisas den sammanlagda kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel 

för Fall 1–3 under ett år. I Tabell 3–7 redovisas kostnaden fördelad på fjärrvärme, 

elnät och elhandel vilka utgör den totala kostnaden i Tabell 2. Alla kostnader är ex-

klusive moms och i elnätskostnaden inkluderas elskatt.  

Tabell 2. Total kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för Fall 1–3 under ett år. 

Ort Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Gävle 214 159 157 

Göteborg 215 158 156 

Luleå 166 107 111 

Malmö 238 145 185 

Solna 260 196 198 

Stockholm 256 191 193 

Tot 1349 957 999 

 

I Tabell 3 redovisas kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i 

Gävle. Det sparas 2 kkr/år om FVP endast producerar komfortvärme och stängs av 

sommartid, till skillnad från om FVP producerar både värme och TVV året runt. 

Tabell 3. Kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Gävle under ett år. 

Gävle Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Fjärrvärme 188 83 87 

Elnät 17 47 43 

Elhandel 10 30 27 

Tot 214 159 157 
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I Tabell 4 redovisas kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i 

Göteborg. Det sparas 2 kkr/år om FVP endast producerar komfortvärme och stängs 

av sommartid, till skillnad från om FVP producerar både värme och TVV året runt. 

Tabell 4. Kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Göteborg under ett år. 

Göteborg Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Fjärrvärme 189 86 95 

Elnät 16 43 36 

Elhandel 10 29 25 

Tot 215 158 156 

 

I Tabell 5 redovisas kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Lu-

leå. Det kostar 4 kkr/år om FVP endast producerar komfortvärme och stängs av 

sommartid, till skillnad från om FVP producerar både värme och TVV året runt. 

Tabell 5. Kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Luleå under ett år. 

Luleå Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Fjärrvärme 152 71 77 

Elnät 4 7 7 

Elhandel 10 29 27 

Tot 166 107 111 

 

I Tabell 6 redovisas kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i 

Malmö. Det kostar 40 kkr/år om FVP endast producerar komfortvärme och stängs 

av sommartid, till skillnad från om FVP producerar både värme och TVV året runt. 

Kostnadsskillnaden beror främst på hur effektavgiften för fjärrvärme är utformad. 

Tabell 6. Kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Malmö under ett år. I parentesen 
i fjärrvärmeraden presenteras effektkostnaden. 

Malmö Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Fjärrvärme 206 (82) 60 (26) 123 (61) 

Elnät 22 57 42 

Elhandel 10 29 20 

Tot 238 145 185 
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I Tabell 7 redovisas kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i 

Solna. Det kostar 2 kkr/år om FVP endast producerar komfortvärme och stängs av 

sommartid, till skillnad från om FVP producerar både värme och TVV året runt. 

Tabell 7. Kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Solna under ett år. 

Solna Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Fjärrvärme 227 104 118 

Elnät 23 63 55 

Elhandel 10 29 25 

Tot 260 196 198 

 

I Tabell 8 redovisas kostnaden för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i 

Stockholm. Det kostar 2 kkr/år om FVP endast producerar komfortvärme och 

stängs av sommartid, till skillnad från om FVP producerar både värme och TVV året 

runt. 

Tabell 8. Kostnad för fjärrvärme, elnät och elhandel för byggnaden i Stockholm under ett år. 

Stockholm Fall 1 [kkr] Fall 2 [kkr] Fall 3 [kkr] 

Fjärrvärme 227 107 130 

Elnät 19 55 42 

Elhandel 10 29 22 

Tot 256 191 193 
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3.4 Inverkan av primärenergitalet 

I Figur 9 redovisas primärenergitalen och den specifika energianvändningen för 

byggnaderna på varje ort i Fall 1. 

 

Figur 9. Primärenergital och specifik energianvändning för Fall 1. 

I Figur 10 redovisas primärenergitalen och den specifika energianvändningen för 

byggnaderna på varje ort i Fall 2. 

 

Figur 10. Primärenergital och specifik energianvändning för Fall 2. 
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I Figur 11 redovisas primärenergitalen och den specifika energianvändningen för 

byggnaderna på varje ort i Fall 3. 

 

Figur 11. Primärenergital och specifik energianvändning för Fall 3. 
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4 Diskussion 

4.1 Metodanalys – styrkor och svagheter i arbetet 

Denna studie utgör ett försök till att ge en förståelse till lönsamheten av FVP i ett 

fjärrvärmesystem. Ingen enskild studie kan utreda lönsamheten för varje specifikt 

fall då varje byggnad har olika förutsättningar. För att få en tydligare bild av lönsam-

heten undersöks byggnader på flera orter med likadana systemlösningar, istället för 

att undersöka ett specifikt verkligt fall. I denna studie används förvisso uppmätta 

värden från verkliga anläggningar till några av beräkningarna  

4.1.1 Antaganden 

I alla fall förutom där aggregatens värmefaktorer valts har optimala förhållanden an-

tagits. Den traditionella frånluftsvärmepumpen har lägre värmefaktor i denna studie 

än vad den sägs kunna ge, men värmefaktorn anses fortfarande vara bland de högre. 

Förutom värmefaktorn används exempelvis alltid optimalt elabonnemang. I verklig-

heten är det troligt att högre säkringsabonnemang skulle användas för att ge lite 

spelrum, men här antas det inte tillkomma några längre extrema effekttoppar. Vid 

en FVP installation måste ett byte av elabonnemang göras då strömuttaget som re-

dovisas i Bilaga G nästan dubblas. 

I verkligheten är det inte säkert att det skulle levereras någon komfortvärme under 

sommarmånaderna då det ofta används någon typ av fördröjning vid sänkt utetempe-

ratur och uppvärmningsbehov. I denna studie antas komfortvärme direkt levereras 

vid ett värmebehov. 

4.1.2 Fjärrvärmetaxor 

Inte alla fjärrvärmetaxor i Sverige har undersökts, men det syns ändå tydligt vilka de 

vanligare typerna av avgifter är även om det finns några specialfall. Fler specialfall 

skulle kunna finnas med ett större urval men dessa anses oväsentliga i denna studie 

på grund av dess ovanlighet.  

För samtliga orter som undersökts används säsongsbaserade prismodeller. Vid kon-

stant fjärrvärmepris bör kostnadsbesparingen vid en FVP-installation blir sämre. Det 

är dock inte säkert om andra delar i prismodellen skiljer sig. 

4.1.3 Fjärrvärme 

Fjärrvärmestatistiken valdes utifrån byggår och län, men statistik utifrån andra fak-

torer skulle kunna användas. Exempelvis skulle energianvändning via storleksklass 

kunna användas, där syntes det en trend för lägre specifik energianvändning för 

större byggnader. Då redovisades dock varken byggår eller län så energianvändning-

en utifrån den klassificeringen uteslöts. Fjärrvärme i kombination men andra upp-
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värmningssystem redovisades också där vanligast kombination var med luft-

vattenvärmepump eller FVP.  Denna specifika fjärrvärmeanvändning hade kunnat 

användas i byggnaderna med FVP men beräknas istället utifrån referensbyggnaden så 

U-värdet blir detsamma. 

4.1.4 Elhandelspris 

Elhandelspriset per månad valdes utifrån ett snitt av fyra år tillbaka för att försöka ge 

en mer rättvisande bild. De senaste 12 månaderna har varit dyra och potentiellt 

högre än normalt vilket gör att längre period bör användas. En allt för lång period 

gör dock att andra faktorer i samhället börjar påverka. 

4.1.5 Systemval 

I denna studie räknas det på samma värmefaktor och samma mängd levererad värme 

för båda systemen, d.v.s. både för frånluftaggregatet med integrerad värmepump 

och frånluftsvärmepumpen av traditionell typ. Jämförelsen görs för att visa att båda 

typerna av FVP kan fungera lika bra. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Lönsamhet 

Orternas säsongsvarierande fjärrvärmetaxor gör att kostnadseffektiviteten av FVP 

varierar under året. Då säsongsvarierande fjärrvärmetaxor används är fjärrvärmepri-

serna alltid lägre på sommaren än på vintern, men hur mycket lägre fjärrvärmepriset 

är på sommaren än på vintern skiljer sig. I vissa fjärrvärmenät halveras knappt fjärr-

värmepriset medan det på andra orter kan bli ett flertal gånger lägre på sommaren i 

jämförelse med på vintern. Beroende på fjärrvärmeleverantör varierar lönsamheten 

för avstängning av FVP sommartid.  

I Tabell 2 framgår en tydlig energikostnadsbesparing vid jämförelse av Fall 1 med 

både Fall 2- och 3 på grund av den välfungerande FVP. Den funna kostnadsbespa-

ringen stärker det resultat som funnits i litteraturstudien angående kostnadseffektivi-

tet. I Fall 2 och Fall 3 är de totala energikostnaderna för byggnaderna mellan 61–

75% respektive 67–78% av energikostnaderna i Fall 1. Fall 2 kräver dock en högre 

investeringskostnad än Fall 3 då värmepumpen också ska kopplas till TVV-systemet. 

Ingen investeringskostnad har däremot tagits hänsyn till i beräkningarna i denna stu-

die. För övrigt ökar kompressorns tekniska livslängd i Fall 3 p.g.a. den lägre årliga 

drifttiden. 

Mellan Fall 2- och 3 finns ingen besparingstrend. Fall 3 är någon procent billigare på 

två orter, någon procent dyrare på tre orter och 1,27 gånger kostnaden i Malmö. 

Förutsättningarna som antagits i denna studie gör att det blir något billigare om FVP 
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inte kopplas till TVV i Göteborg vilket stämmer överens med litteraturstudien. På 

de två orter där det finns en besparing i att koppla värmepumpen till TVV-systemet 

är den i båda fallen 2 kkr/år. Det är inte alls säkert att den dyrare installationskost-

naden som tillkommer genom att koppla FVP till TVV sparas igen under livscykeln. 

Den värmefaktor som använts för beräkningarna påverkar resultatet avsevärt. Det är 

inte alls säkert att värmepumpen i anläggningen skulle fungera på den här nivån, 

varken för komfortvärme eller TVV-produktion. Det har ändå antagits att FVP inte 

tar hela TVV-behovet, vilket gör det mer rimligt att ha en sådan hög värmefaktor. 

En hög värmefaktor gör det väldigt kostnadseffektivt att köpa el. Att det inte finns 

någon besparingstrend mellan Fall 2- och 3 tyder på att en levererad värmeenhet 

från FVP är ungefär lika dyr som en värmeenhet från fjärrvärme på sommaren, även 

om andra faktorer också inverkar. Om det hade varit en lägre värmefaktor skulle 

fjärrvärmen vara mer attraktiv sommartid och en besparingstrend med lägre kostnad 

för Fall 3 skulle visa sig. Mer eller mindre skulle också kunna tjänas på att stänga av 

FVP under höst och vår också för de orter som erbjuder billigare fjärrvärmepriser 

under de perioderna. I dessa fall hade det troligen blivit dyrare på grund av den höga 

värmefaktorn. 

I Malmö uppstår en stor kostnadsskillnad mellan Fall 2- och 3, vilket visas i Tabell 6. 

Kostnadsskillnaden uppstår speciellt p.g.a. effektprismodellen som används. I Fall 2 

täcker FVP stora delar av effekten i Malmö mellan april-november vilket reducerar 

effektkostnaden för fjärrvärme från 61 kkr i Fall 3 till 26 kkr i Fall 2. Månadsinter-

vallet april-november är i Malmö då fjärrvärmepriset är som lägst. 

Antagandena utförs på ett konsekvent sätt så de påverkar resultatet i så likadan mån 

som möjligt. Det finns dock en slumpmässig bit som påverkar kostnadsbesparingen. 

Som exempelvis i Gävle där fjärrvärmeanvändningen hamnade precis över en viss 

förbrukningsgräns i Fall 3 men inte i Fall 2 så anläggningen fick prisavdrag i ena fal-

let. Vilket effektintervall man hamnar inom påverkar också kostnadsbesparingen.  

4.2.2 Inverkan av primärenergitalet 

Den specifika energianvändningen tar endast hänsyn till energianvändningen och 

arean. Vid beräkning av primärenergitalet beaktas också en faktor för el samt en 

geografisk klimatfaktor. Dessa faktorer gör att primärenergitalet även utan värme-

pump i vissa orter påtagligt skiljer sig från den specifika energianvändningen, vilket 

visas i diagrammet i Figur 9. I Fall 2- och 3 (Figur 10 och Figur 11) är primärenergi-

talet större relativt till den specifika energianvändningen i jämförelse med Fall 1 på 

grund av den tillkommande elenergin. Totalt har de båda talen i Fall 2- och 3 däre-

mot reducerats i jämförelse till Fall 1. Det är endast i Fall 3 i Luleå där den specifika 

energianvändningen är större än primärenergitalet, vilket är p.g.a. den större kli-

matfaktorn och för att husen är bättre isolerade. Skulle byggnadernas U-värden sät-
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tas lika hade Luleås komfortvärmeanvändning varit större vilket hade resulterat i att 

primärenergitalet även där relativt den specifika energianvändningen hade mer liknat 

de andra orterna. För en ort som Stockholm finns inte ens möjlighet till att primär-

energitalet reduceras relativt den specifika energianvändningen då den geografiska 

klimatfaktorn är 1, utan det enda som sker är att elanvändningen räknas upp. 

Beroende på beräkningsmetod av primärenergitalet kan talet efter installation av 

FVP till och med överstiga det som det tidigare var vid endast fjärrvärme påstods i 

litteraturstudien. Detta skedde varken i Fall 2- eller 3. Primärenergitalet hade där-

emot med en lägre värmefaktor på värmepumpen och med en större primärenergi-

faktor för el ökat. Värmepumpen skulle visserligen behöva gå riktigt dåligt för att 

primärenergitalet i Fall 2- och 3 ska bli högre än det för Fall 1. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultat av studien 

Frågeställning 1 

På orterna där den rörliga fjärrvärmedelen är konstant under året råder ingen tvekan 

om att en större kostnadsbesparing för den rörliga fjärrvärmedelen kan åstadkom-

mas genom att köra värmepumpen året runt. Troligen skulle också en större total 

kostnadsbesparing uppnås, men andra faktorer påverkar detta. 

Används säsongsvarierande fjärrvärmetaxor kan en kostnadsbesparing tillkomma vid 

avstängning av FVP sommartid om fjärrvärmepriset reduceras tillräckligt mycket. 

Kostnaden påverkas av värmepumpens värmefaktor. Den höga värmefaktorn som 

använts i studien gör att en stor energikostnadsbesparing sker vid FVP-installation 

men att det knappt sker någon energikostnadsbesparing då FVP endast kopplas till 

komfortvärme och den stängs av sommartid, det har visat sig till och med bli dyrare 

i vissa fall. Investeringskostnaden för Fall 2 är dock högre än för Fall 3 och med sä-

songsbaserade fjärrvärmetaxor blir det därmed sällan lönsamt att investera i en 

koppling av värmepumpen till TVV-systemet. Vid en befintlig installation som både 

är kopplad till komfortvärme och TVV kan det visserligen i vissa fall vara lönsamt att 

producera TVV på sommaren också, men med en lägre värmefaktor är det tydligt 

att avstängning av FVP sommartid fortfarande i många fall är rätt val att göra.  

Det är tydligt att vissa typer av effektavgifter för fjärrvärme påverkar kostnadsbespa-

ringen avsevärt med FVP-användningen. I Malmö ökar effektkostnaden för fjärr-

värme med 35 kkr vid avstängning på sommaren, från 61 kkr i Fall 3 till 26 kkr i Fall 

2. Ökningen av effektkostnaden är den främsta anledningen till att Fall 3 blir 40 kkr 

dyrare än Fall 3. Det kan också vara värdefullt vid installation av FVP undersöka om 

det finns några specifika effekt-, eller energiintervall som det kan vara kostnadseffek-

tivt att hålla sig inom. 

Frågeställning 2 

För de flesta byggnader där den geografiska justeringsfaktorn ligger kring 1 kommer 

primärenergitalet öka relativt den specifika energianvändningen med elanvändning-

en. Dagens beräkningssätt gör också att primärenergitalet kan vara lägre än den spe-

cifika energianvändningen i väl isolerade byggnader i de nordligare delarna av landet 

där den geografiska justeringsfaktorn är stor, även för byggnader som använder FVP. 

Primärenergitalet ger en mer rättvis bild av byggnadens energianvändning även om 

det många gånger visar ett högre tal nu än tidigare, speciellt för byggnader med 

FVP. 
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5.2 Utveckling 

Det vore av intresse att undersöka hur många anläggningar som faktiskt värmer TVV 

med FVP i Sverige under sommarmånaderna, speciellt för de anläggningar vars vär-

mepumpar inte har bästa möjliga värmefaktor, d.v.s. för anläggningar där FVP till 

TVV potentiellt inte är besparande. 

I denna studie har endast flerbostadshus undersökts vilka använder sig av företags-

taxor. En framtida studie skulle kunna undersöka småhus och de privata fjärrvärme-

taxorna. För mer generella resultat kan fler värmefaktorer undersökas då det för-

modligen skulle ge en avsevärd variation i resultaten. 

5.3 Perspektiv 

Fjärrvärmetaxornas utformning har en inverkan på miljön med de säsongsbaserade 

modellerna genom att verka som ett incitament till fjärrvärmeanvändning sommar-

tid. Värmefaktorn som använts i beräkningarna ger dock ingen regelbunden kost-

nadsbesparing vid avstängning av FVP på sommaren i jämförelse med att låta FVP 

även täcka TVV-behovet. Trots det, eftersom energikostnaderna är ungefär lika 

mellan Fall 2- och 3 för de flesta orter finns inte något incitament till att påkosta en 

dyrare installation av FVP till både komfortvärme och TVV-systemet heller. Även 

om FVP förr ofta täckte TVV-behovet bör kopplingen till TVV inte längre normalt 

utföras med dagens säsongsbaserade fjärrvärmetaxor, speciellt inte på de orter där 

besparingen i Fall 2 var minimal eller negativ relativt till Fall 3. Med lägre värmefak-

tor ökar bara lönsamheten om FVP inte täcker TVV-behovet. Utifrån detta resone-

mang bör det bli allt vanligare med fjärrvärmeanvändning sommartid vid detta kom-

binerade värmesystem, vilket är positivt då den spillvärme som tillkommer bör nytt-

jas innan icke-förnybar elproduktion.  

I denna studie redovisas lönsamheten i användning av fjärrvärme och elvärme vilket 

kan påverka användningen av dem oberoende på vad som är mest miljövänligt. Då el 

ofta är mer av ett miljöproblem än fjärrvärme skulle studien kunna påverka sam-

hället negativt. Även fast energikostnader och miljömässighet ofta går hand i hand är 

det inte säkert att det mest lönsamma är det mest hållbara.  
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A1 

Bilaga A 

Elhandelspris 

Tabell 1. Elpriser från Nord Pool för samtliga elområden i Sverige genomsnittligt under en 
fyraårsperiod. 

Månad 

SE1 

[SEK/MWh] 

SE2 

[SEK/MWh] 

SE3 

[SEK/MWh] 

SE4 

[SEK/MWh] 

Jan 357,41 357,41 366,89 374,40 

Feb 340,02 340,02 342,37 349,51 

Mar 339,80 339,80 339,94 342,77 

Apr 279,71 279,71 280,38 282,20 

Maj 263,15 263,15 263,67 273,67 

Jun 292,71 292,71 293,74 313,61 

Jul 298,45 298,45 298,97 301,63 

Aug 326,59 326,59 334,87 338,99 

Sep 330,87 331,21 335,79 342,48 

Okt 323,69 323,69 330,63 356,90 

Nov 358,91 358,91 368,07 386,13 

Dec 326,92 326,92 332,81 340,97 

 

  



 

A2 

  



 

B1 

Bilaga B 

Fjärrvärmeanvändning, Fall 1 (utan FVP) 

Tabell 1. Genomsnittlig normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning per m² 2016 per län och 
flerbostadshus byggda mellan 1971-1980 samt byggnadernas totala fjärrvärmeanvändning. 

Län (ort) Fjärrvärme 

[kWh/m²] 

Fjärrvärme 

[MWh] 

Komfortvärme 

[MWh] 

TVV 

[MWh] 

Gävleborg (Gävle) 156 312 262 50 

Västra Götaland 

(Göteborg) 

147 294  244 50 

Norrbotten (Luleå) 160 320 270 50 

Skåne (Malmö) 137 274 224 50 

Stockholm (Solna) 153 306 256 50 

Stockholm (Stock-

holm) 

153 306 256 50 

 

TVV-användningen uppgår till 50 MWh för varje ort vilket antas vara jämnt utspritt 

under året.  

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ 25 = 2000 ∙ 25 = 50 𝑀𝑊ℎ 

 

där 

Atemp – Tempererad area [m²] 
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Luftflöde 

Tabell 1. Luftflödet genom FVP. 

Typ/utrymme Luftflöde Övrigt 

Grundflöde 0,35 l/s per m² 2 000 m² golvarea 

Sovrum 4 l/s per sovplats och lägenhet 1,63 sovplatser, 32 lägenheter 

Badrum 10 l/s per lägenhet 32 lägenheter 

 

𝑣 = 0,35 ∙ 2 000 + 4 ∙ 32 ∙ 1,63 + 10 ∙ 32 = 

1 222 [𝑙/𝑠] = 1,2 [𝑚3/𝑠] 

där 

vtot – Totalt luftflöde genom FVP [m³/s] 
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Effekt och värmefaktor för en integrerad frånluftsvärmepump 

En Ecoheater kan enligt leverantören återvinna 18°C av frånluften och har en års-

värmefaktor på ca 3,8. 

Densitet och specifik värmekapacitet för torr luft vid 20 °C och atmosfärstryck: 

• 𝜌 = 1,2041 [𝑘𝑔/𝑚³] 

• 𝑐𝑝 = 1,005 [𝑘𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Frånluften är inte torr men antas kunna beräknas med denna data. 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑣 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑇 = 1,2 ∙ 1,01 ∙ 1,2 ∙ (20 − 2) = 26,2 𝑘𝑊 

𝑃𝑓𝑟å𝑛 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙

(1 −
1

𝑆𝐶𝑂𝑃
)

=
26

(1 −
1

3,8
)

= 35,6 𝑘𝑊 

𝑤 = 𝑃𝑓𝑟å𝑛 − 𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 = 35,6 − 26,2 = 9,4 𝑘𝑊 

där 

ρ – Densitet [kg/m³] 

cp – Specifik värmekapacitet [kJ∙K-1∙kg-1] 

vtot – Totalt luftflöde genom FVP [m³/s] 

∆T – Temperaturdifferens frånluft-avluft [°C] 

Ptill – Återvunnen värmeeffekt [kW] 

Pfrån – Levererad värmeeffekt [kW] 

w – Förbrukad eleffekt [kW] 

Utifrån denna effekt väljs en EcoHeater av storlekstyp 190–2, där värmeeffekten 

uppgår till 45,0 kW. Detta aggregat klarar luftflöden mellan 0,71–2,12 m³/s. 

Effekt och värmefaktor för en traditionell frånluftsvärmepump 

Thermia MegaL och Thermia MegaXL har enligt leverantör en årsvärmefaktor på 4,20 

respektive 4,32 vid 55°C. Årsvärmefaktorn hos Thermia MegaXL har i två verkliga 

fall däremot uppmätts till 3,8 samt 3,7. I denna studie väljs en Thermia MegaL men 

beräknas utifrån det uppmätta värdet från en Thermia MegaXL på 3,8. Det antas även 

att det återvinns lika mycket värme ur frånluften i denna modell. Förbrukad eleffekt 

och total värmeeffekt blir således lika som i EcoHeater-fallet. 
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Debiteringseffekt fjärrvärme 

𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =
𝐸𝑡𝑣𝑣

ℎå𝑟

∙ 𝑉𝑉𝐶 − 𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 =
50 000

8 760
∙ 1,3 − 5 

𝑃1 = 𝑃𝑈 + 𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝑃23 = 𝑃1 − 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐹𝑉𝑃 

Tabell 1. Utomhustemperaturen för vilken debiteringseffekten för fjärrvärme grundar sig på samt 
debiteringseffekten för fjärrvärme. 

Ort Tber [°C] P1 [kW] P23 [kW] 

Gävle -10 93 58 

Göteborg -12,3 94 59 

Luleå -20 125 90 

Malmö Per månad Redovisas i nästa tabell Redovisas i nästa tabell 

Solna -15,5 107 72 

Stockholm -15 106 71 

 

𝑃2 = 2,47 𝑘𝑊 

då fjärrvärmen endast täcker topparna av TVV-produktionen och 

𝑃2 = 𝑃1 − 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐹𝑉𝑃 

övrig tid. 

𝑃3 = 𝑃1 

under sommarmånaderna och 

𝑃3 = 𝑃1 − 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐹𝑉𝑃 

övrig tid. 

 

Tabell 2. Utomhustemperaturen för vilken debiteringseffekten för fjärrvärme grundar sig på samt 
debiteringseffekten för fjärrvärme i Malmö. 

Malmö 

Månad 

Tber [°C] P1 [kW] P2 [kW] P3 [kW] 
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Januari -5,5 70 35 35 

Februari -4 67 32 32 

Mars -1,8 61 26 26 

April 3,0 49 14 49 

Maj 8 36 2,47 36 

Juni 11,9 26 2,47 26 

Juli 12,9 23 2,47 23 

Augusti 14,3 19 2,47 19 

September 9,4 32 2,47 32 

Oktober 4,5 45 10 45 

November -2,3 62 27 62 

December -0,9 59 24 24 

 

där 

Pextra – Effekt för TVV, VVC och avdrag för hushållsvärme [kW] 

Etvv – Etvv – Energi till TVV [kWh/år] 

hår – Antal timmar [h/år] 

VVC – Effektfaktor för varmvattencirkulation [-] 

Phushåll – Värmetillskottseffekt av hushållet [kW] 

P1 – Debiteringseffekt fjärrvärme Fall 1 [kW] 

Pu – Den effekt som krävs för att upprätthålla inomhustemperaturen utifrån trans-

missionsförluster, ventilation och utomhustemperatur. 

P23 – Debiteringseffekt Fall 2- och 3 [kW] 

Pmax,FVP – Maximal levererad effekt för FVP [kW] 

Tber – Beräkningstemperatur för debiteringseffekt [°C] 

P2 – Debiteringseffekt fjärrvärme Fall 2 [kW] 

P3 – Debiteringseffekt fjärrvärme Fall 3 [kW] 
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Energianvändning på månadsbasis 

Fall 1 

𝐸𝑘𝑜𝑚𝑓 = 𝐸𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑡𝑣𝑣  

𝐸𝑘𝑜𝑚𝑓 ∙ 𝐺𝑑,𝑚å𝑛 = 𝐸𝑘𝑜𝑚𝑓,𝑚å𝑛 

𝐸𝑡𝑣𝑣

ℎå𝑟

∙ ℎ𝑚å𝑛 = 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑚å𝑛 

𝐸𝑡𝑜𝑡

ℎ𝑚å𝑛

= 𝐸𝑚å𝑛  

Fall 2 

FVP-effekten är maximerad de kallare månaderna men de varmare månaderna där 

FVP ej går på maxeffekt beräknas FVP-effekten enligt: 

𝑃𝑚 − 𝑃𝑓𝑗𝑣,𝑡𝑣𝑣 = 𝑃𝑚,𝐹𝑉𝑃 

Fjärrvärmeeffekten då FVP går på maxeffekt: 

𝑃𝑚 − 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐹𝑉𝑃 = 𝑃𝑚,𝑓𝑗𝑣 

Fjärrvärmeeffekten då FVP inte går på maxeffekt: 

𝑃𝑓𝑗𝑣,𝑡𝑣𝑣 = 𝑃𝑚,𝑓𝑗𝑣 

Fjärrvärmeeffekt till varmvattentoppar beräknas utifrån nedanstående resonemang: 

FVP värmer kallvatten 

10°𝐶 →  40 °𝐶 ↔  ∆𝑇 = 30°𝐶 

Fjärrvärmen spetsar 

40°𝐶 →  55 °𝐶 ↔  ∆𝑇 = 15°𝐶 

Effekt för TVV-behovet och VVC  

(
50 000

8 760
) ∙ 1,3 = 7,42 𝑘𝑊 

FVP täcker 2/3 av TVV-behovet 

7,42 ∙ (
2

3
) = 4,95 𝑘𝑊 

Fjärrvärmen täcker resten, 1/3 av TVV-behovet 



 

F2 

7,42 ∙ (
1

3
) = 2,47 𝑘𝑊 

Värmeeffekten för FVP: 

𝑃𝑚 − 𝑃𝑚,𝑓𝑗𝑣 = 𝑃𝑚,𝐹𝑉𝑃 

Därefter beräknas värmeproduktion för FVP och fjärrvärmeanvändning per månad 

𝑃𝑚,𝐹𝑉𝑃 ∙ ℎ𝑚å𝑛 = 𝐸𝐹𝑉𝑃,𝑚å𝑛 

𝐸𝑚å𝑛 − 𝐸𝐹𝑉𝑃,𝑚å𝑛 = 𝐸𝑓𝑗𝑣,𝑚å𝑛 

Fall 3 

Fall 3 är lika som Fall 2 förutom att FVP stängs av under vissa månader samt att 

fjärrvärmen tar hela TVV-behovet. 

 

där 

Ekomf – Energi till komfortvärme [kWh/år] 

Etot – Total energianvändning [kWh/år] 

Etvv – Energi till TVV [kWh/år] 

Gd,mån – Procentuell andel graddagar för månaden [-] 

Ekomf,mån – Energi till komfortvärme [kWh/mån] 

hår – Antal timmar [h/år] 

hmån – Antal timmar [h/mån] 

Etvv,mån – Energi till TVV [kWh/mån] 

Pm – Medeleffekt under en månad [kW] 

Pfjv,tvv – Fjärrvärmeeffekt till TVV-toppar [kW] 

Pm,FVP – Medeleffekt för FVP under en månad [kW] 

Pmax,FVP – Maximal levererad effekt för FVP [kW] 

Pm,fjv – Medeleffekt för fjärrvärme under en månad [kW] 

Emån – Energianvändning [kWh/mån] 

EFVP,mån – Levererad energi av FVP [kWh/mån] 

Efjv,mån – Fjärrvärmeanvändning [kWh/mån] 
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Strömuttag 

 

𝐼 =
𝐸𝑓

3 ∙ 𝑈 ∙ cos(𝜑) ∙ ℎ
=

30 000

3 ∙ 0,23 ∙ 0,9 ∙ 2 800
= 17,3 𝐴 

𝐼 =
𝑃𝑒𝑙,𝐹𝑉𝑃

3 ∙ 𝑈 ∙ cos(𝜑)
=

9,4

3 ∙ 0,23 ∙ 0,9
= 15,1 𝐴 

För att uppskatta det maximala strömuttaget antas det att fastighetselen endast bru-

kas under 2 800 av årets alla timmar. 

 

där 

I – Ström [A] 

Ef – Fastighetsel exkl. FVP [kWh/år] 

U – Spänning [V] 

cos φ – Faktor som representerar andel aktiv effekt [-] 

h – Timmar [h] 
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Elabonnemang 

Göteborg är det enda orten där effektabonnemang används. Debiteringseffekten är 

den högsta timförbrukningen varje månad (kW). Då FVP är i drift antas den varje 

månad någon gång i en timme gå på maxeffekt. 

𝑃𝑓 + 𝑃𝑒𝑙,𝐹𝑉𝑃 =
30 000

2 800
+ 9,4 = 10,7 + 9,4 = 20,1 𝑘𝑊 

där 

Pf – Uppskattad maximal fastighetseleffekt under en timme exkl. FVP [kW] 

Pel,FVP – Förbrukad eleffekt av FVP vid full drift [kW] 

 

Tabell 1. Debiteringseffekt för el. 

Göteborg 

Månad 

Fall 1 [kW] Fall 2 [kW] Fall 3 [kW] 

Januari 10,7 20,1 20,1 

Februari 10,7 20,1 20,1 

Mars 10,7 20,1 20,1 

April 10,7 20,1 10,7 

Maj 10,7 20,1 10,7 

Juni 10,7 20,1 10,7 

Juli 10,7 20,1 10,7 

Augusti 10,7 20,1 10,7 

September 10,7 20,1 10,7 

Oktober 10,7 20,1 10,7 

November 10,7 20,1 20,1 

December 10,7 20,1 20,1 
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I både Solna och Stockholm finns valet mellan enkel- eller tidstariff. I Fall 1 antas 

elanvändningen vara fördelad på 25% höglast och 75% låglast. I Fall 2- och 3 antas 

elanvändningen vara fördelad på 30% höglast och 70% låglast. Optimalt elabonne-

mang redovisas i nedanstående tabeller. 

Tabell 2. Val av elabonnemang och dess avgifter i Fall 1. 

Ort Abonnemang Abonnemang 

kr/år 

Elöverföring 

öre/kWh 

Effekt 

kr/kW, 

mån 

Gävle Säkring 20 A 3 344 45,7 - 

Göteborg Effekt Max 63 

A 

888 41,5 23,8 

Luleå Säkring 20 A 4 448 0 - 

Malmö Säkring 20 A 5 808 53,9 - 

Solna Säkring 20 A 

(tidstariff) 

4 840 Höglast 90,7 

Låglast 49,5 

- 

Stockholm Säkring 20 A 

(enkeltariff) 

3 216 Höglast 84,94 

Låglast 43,50 

- 

 

Tabell 3. Val av elabonnemang och dess avgifter i Fall 2- och 3. 

Ort Abonnemang Abonnemang 

kr/år 

Elöverföring 

öre/kWh 

Effekt 

kr/kW, 

mån 

Gävle Säkring 35 A 5 552 45,7 - 

Göteborg Effekt Max 63 A 888 41,5 23,8 

Luleå Säkring 35 A 7 120 0 - 

Malmö Säkring 35 A 11 028 53,9 - 

Solna Säkring 35 A 

(tidstariff) 

8 296 Höglast 90,7 

Låglast 49,5 

- 

Stockholm Säkring 35 A 

(tidstariff) 

5 904 Höglast 84,94 

Låglast 43,50 

- 
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Gävle 

 

Göteborg 

 



 

I2 

 

Luleå 
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Malmö 

 

  



 

I4 

Solna 
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Stockholm 
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Gävle 

 

 

Göteborg 
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Luleå 

 

 

 

Malmö 
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Solna 

 

 

Stockholm 
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Inverkan av primärenergi 

Beräkning av den specifika energianvändningen: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐 =
(𝐸𝑘𝑜𝑚𝑓 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

 

Beräkning av primärenergitalet: 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =

∑ (
𝐸𝑘𝑜𝑚𝑓,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+ 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 + 𝐸𝑓,𝑖) ∙ 𝑃𝐸𝐹𝑖

6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

 

där 

Espec – Byggnadens specifika energianvändning [kWh/m²Atemp] 

Ekomf – Energi till komfortvärme [kWh/år] 

Etvv – Energi till TVV [kWh/år] 

Ef – Fastighetsel utan FVP [kWh/år] 

Atemp – Tempererad area [m²] 

EPpet – Byggnadens primärenergital [kWh/m²Atemp] 

Ekomf,i – Energi till komfortvärme för energibärare i [kWh/år] 

Fgeo – Geografisk justeringsfaktor [-] 

Etvv,i – Energi till TVV för energibärare i [kWh/år] 

Ef,i – Energi till fastighetsenergi för energibärare i exkl. FVP [kWh/år]  

PEFi – Primärenergifaktor för energibärare i [-] 
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Tabell 1. Geografiska justeringsfaktorer för beräkning av energiprestanda (Boverket, 2017). 

Ort Geografisk justeringsfaktor 

Gävle 1,1 

Göteborg 0,9 

Luleå 1,5 

Malmö 0,8 

Solna 1,0 

Stockholm 1,0 

 

Tabell 2. Primärenergifaktorer för el och fjärrvärme (Boverket, 2017). 

 Fjärrvärme PEFfjv El PEFel 

Primärenergifaktor 1,0 1,6 
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