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Sammanfattning 
 

Studien är en jämförelse av fjärrvärme i Helsingborg med bergvärmepump, som ett extra 

scenario har solceller adderats till bergvärmesystemet. Fjärrvärmen produceras till största 

del av sorterat avfall samt pellets. Som spetslast används naturgas, olja och värmepump. 

Den mesta delen av energin i fjärrvärmenätet produceras i kraftvärmeanläggningar. 

Denna kombination av allokering samt bränsle ger fjärrvärmen i Helsingborg ett lågt 

resursutnyttjande, låga koldioxidutsläpp och jämfört med bergvärmesystemen en låg 

årskostnad.  

 

Ett Nils Holgersson - hus med 15 lägenheter i Helsingborgs fjärrvärmenät producerade 8 

ton koldioxid år 2013, detta jämfört med två stycken genomsnittliga bilar som årligen 

producerar 7,6 ton. Det bästa bergvärmesystemet i studien producerar cirka 11 ton 

koldioxid med el från den nordiska residualmixen.  

 

Både när det gäller resursutnyttjande och årskostnad är fjärrvärmen det bättre alternativet 

med de förutsättningar som används i studien. Primärenergiförbrukningen med fjärrvärme 

låg under 2013 på cirka 23 MWh vilket motsvarar nästa 2 ton råolja eller 4,8 ton pellets. 

Jämförs detta med det bästa bergvärmesystemet så förbrukar det 25 MWh mer 

primärnergi per år, vilket motsvarar en dubblering i förbrukningen. Detta 

bergvärmesystem som har bäst primärenergiförbrukning förbrukar inte bara mer, det 

kostar även 17 000 kr mer per år än fjärrvärmen.  
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Summary 

In this study a comparison of district heating and geothermal heat pump was assessed, in 

an extra scenario solar panels were added to the geothermal heat pump system. The 

energy for the district heating is mainly from residual waste and pellets. For the energy 

top peaks oil, natural gas and heat pumps is used as a compliment. The majority of the 

production of district heating is produced in combined heat and power plants. With these 

production scenarios and fuel selections the district heating has low resource utilization, 

low carbon dioxide emissions and with comparison to the geothermal heat pump low 

annual cost. 

 
A “Nils Holgersson hus” with 15 apartments in Helsingborg produced in 2013 8 tons of carbon 

dioxide. With is fairly low compared that two normal cars produces annually around 7 tons of 

carbon dioxide. The best geothermal system in the study produces annually around 11 tons of 

carbon dioxide, with electricity counted as Nordic residual mix. 

 

In resource utilization and annual cost the district heating is the best choice in this study. 

The resource utilization in the district heating is about 25 MWh lower than the best 

preforming geothermal heat pump system. With the district heating an annual saving of 2 

tons of crude oil or 5 tons of pellets. This best preforming geothermal heat pump system 

has a higher annual cost of 17 000 SEK.  
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Abstract 

En studie över jämförelsen av fjärrvärme i Helsingborg och bergvärme har utifrån 

resursutnyttjande, klimatpåverkan och ekonomi genomförts. Till detta har scenarion med 

solcellsanläggningar som komplement till bergvärmesystemet jämförts. Genom att 

förbruka fjärrvärme istället för bergvärme så skulle ett Nils Holgersson hus under 2013 

förbruka 25 MWh mindre primärenergi, vilket mostsvarar 2 ton råolja och 5 ton pellets. 

Det billigaste bergvärmesystemet i studien hade en årskostnad på 9 000 kr mer än 

fjärrvärmen. Beroende på ursprungsmärkningen av elen utnyttjad i bergvärmesystemet 

variera koldioxid resultatet. Men utifrån nordisk residualmix så minskas utsläppen av 

koldioxid med minst 4 ton per år med fjärrvärme som uppvärmninsgalternativ. 

 

Nyckelord: 

Fjärrvärme 

Bergvärme 

Solceller 

Primärenergi 

Koldioxid 

Ekonomi 

Resursutnyttjande 

Klimatpåverkan 
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Förord 

En studie över jämförelsen av  fjärrvärmen i Helsingborg och bergvärmepumpar är något 

som Öresundskraft under en längre tid varit intresserade av. Därför fanns redan detta 

uppslag när jag kontaktade Öresundkraft angående examensarbete inom programmet 

energi och miljö – inriktning bioenergiteknik. 

Jag vill tacka Öresundskraft för möjligheten att skriva mitt examensarbetet hos företaget. 

Handledaren Cecilia Andersson har varit till stor hjälp under hela processen, har hjälpa 

mig med alla frågeställningar, problem och informationsinsamling. Utöver Cecilia har 

alla inom området energi och fastighet varit en bidragande del i studien och jag tackar 

ödmjukast för mottagandet. 

Ett stort tack vill jag även rikta till Fredrik Hansson på Accio. Utan hans kunskaper inom 

området bergvärme skulle inte denna studie kunnat genomföras.  

Sist men inte minst vill jag även tacka min handledare på universitetet, Björn Zethraeus. 

Uppskattar verkligen all den tid som har lagts ner i examensarbetet trots flertalet andra 

uppdrag och  examensarbeten. En ovärdelig kunskapsbank som hjälpt till att förbättra och 

komplettera arbetet. 
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Ordlista 

 
Anergi   Lågkvalitativ energi som kan användas för att utföra  

  mekaniskt arbete.   

 

Adiabatisk  Process där entalpi innehållet är konstant mediet. 

 

Annuitet  Även kallad kapiltalkostnaden. Erhålls genom med hänsyn till 

  livslängden och kalkylränta avläses ut annuitetstabell (KTH).  

 

Entalpi  Är ett mått på inre energi. 

 

Exergi  Högkvalitativ energi som kan användas för att utföra  

  mekaniskt arbete.  

 

Kalkylränta  Är den räntesats som ger uttryck för eftersträvad förräntad på 

  investerat kapital. Kalkylräntan ger uttryck för tidpreferensen 

  och bestäms av följande parametrar. Räntan till vilket  

  företaget kan låna kapital, förränta på andra möjligheter att 

  placera kapital eller risken på investeringen (KTH). 

 

Livslängd   Delas upp i teknik och ekonomisk livlängd. Den tekniska 

  livlängden är den tid tills investeringen är obrukbar. Det vill 

  säga tills maskinen går sönder. Den ekonomiska livslängden är 

  alltid kortare än den tekniska. Detta på grund av den tekniska 

  utveckling. När slutar maskinen vara lönsam (KTH). 

 

Nuvärde  Alla framtida betalningar räknas om (diskonteras) till  

  nutidsvärden. Beräknas med nuvärdestabell eller  

  nuvärdesfaktorn 1/(1+r)
n  

(KTH). 

 

Inbetal. överskott Skillnaden mellan in- och utbetalningarna som orsakas av 

  investeringen. In är till exempel varor producerade av den 

  investerade maskinen och ut är betalning av underhåll samt 

  driften av maskinen (KTH).  

 

Restvärde  Investeringens andrahandsvärde eller dess skrotvärde (KTH). 

 

Isentropisk  Är en ideal process där inget värmeutbyte sker med  

  omgivningen. 

 

Isobar  Process som sker under konstant tryck. 

 

GROT  Förkortning för grenar och toppar 

 

Grundinvestering  Är samtliga kostnader av engångskaraktär. Till exempel 

  material, maskiner, arbete vid anstallation (KTH). 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan den industriella revolutionen har konsumtionen av fossila bränslen 

kontinuerligt ökat.  År 2002 förbrukades hela 342,31 exajoule, vilket motsvarar 

95 162,18 TWh energi från fossila bränslen runt om i världen (Boyle 2004, 7). 

Förbränning av fossila bränslen påverkar miljön på flertalet sätt. Vid 

framtagningen exploateras naturen, framförallt vid kolproduktion där enorma 

landområden grävs upp. Exploateringen rubbar ekosystem och tvingar människor 

på flykt (Hansson 2013). Vid förbränning produceras svaveldioxid, framförallt 

vid förbränning av kol. Kol kan innehålla hela 5 % svavel (Alvarez 2006, 550). 

När svaveldioxiden når atmosfären oxideras den och tillsammans med vatten 

bildas svavelsyra. Svavelsyran faller sedan med regnet och skapar 

försurningsproblem. Tack vare europeiskt samarbete och kalkning av sjöar har 

problemen med försurning minskat (Länsstyrelsen Gävleborg 2013).  

 

Dagens största problem vid förbränning av fossila bränslen är utsläppen av 

växthusgaser. Vid förbränningen av förnyelsebara bränslen adderas inga extra 

växthusgaser, då växten har absorberat samma mängd växthusgaser under sin 

livstid som återförs till atmosfären vid förbränning. De fossila bränslena är dock 

fornhistoriskt absorberade växthusgaser, detta gör att vid förbränning adderas 

växthusgaserna i atmosfären. Från 1750 till 2011 har koncentrationen av 

koldioxid ökat i atmosfären från 278 ppm till 390,5 ppm. Dessa höga 

koncentrationer av koldioxid har inte registrerats under de senaste 800 000 åren 

(IPCC 2013, 467). De högre koncentrationerna av koldioxid ökar reflektionen av 

lågenergirik strålning. Genom att mer energi absorberas av atmosfären och 

jorden, har medeltemperaturen stigit med 0,6 grader sedan koldioxidmätningarna 

startade (Boyle 2004, 10). Under det närmsta 100 åren förväntas 

medeltemperaturen öka med 1 – 4,5 grader, beroende på hur mycket 

växthusgaser som adderas till atmosfären (IPCC 2013, 142). Denna 

temperaturökning kommer att förändra och påverka dagens samhälle, då 

polarisarna kommer att minska eller helt försvinna. Dessa förändringar påverkar 

klimatet, mer extrema väderförhållanden med översvämningar och torkperioder 

tillsammans med stigande havsnivåer är sidoeffekterna (Boyle 2004, 10). Därför 

är det viktigt att lämna de gamla fossila energiproduktionerna för förnyelsebara 

och koldioxidneutrala i framtidens moderna och klimatsmarta samhälle. 
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1.2 Syfte och mål 

Öresundkraft vill i en studie jämföra de ekonomiska samt miljömässiga 

skillnaderna mellan deras egenproducerade fjärrvärme och värmepump 

(bergvärme) samt bergvärme tillsammans med solceller. För jämförelsen 

kommer en livcykelanalys att genomföras under dess förbrukningstid, från 

installation till avveckling. Som bostad kommer ett "Nils Holgersson" -hus att 

användas, där några scenarion kommer att testas gentemot varandra. 

1.3 Avgränsningar 

I studien kommer inga ekonomiska eller miljömässiga beräkningar angående 

produkternas tillverkning eller transport att betraktas. Ingen modell av 

kombinationssystem med fjärrvärme och värmepump kommer att sammanställas 

även om det är ett nytt forskningsområde. Inom miljöanalysen av 

uppvärmningsalternativen kommer endast koldioxid att jämföras. Inom området 

värmepumpar kommer ett slutet vätskesystem att hanteras då det är mest 

förekommande för bostadsstorleken som hanteras i studien.  
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2. Teori 

2.1 Analysverktyg 

För att underlätta jämförelsen av fjärrvärmens och värmepumpens miljöpåverkan 

finns det ett flertalet analysverktyg. Dessa verktyg utnyttjas i studien och 

förklaras ingående i detta kapitel. 

2.1.1 Primärenergi och primärenergifaktor 

För att lampan i fönstret ska lysa en timme, krävs det cirka 40 Wh. Men är det 

verkligen 40 Wh energi som lampan har förbrukat? Under produktionen och 

distributionen av elen som används för att lampan ska lysa, förloras energi. Sker 

produktionen av elen i ett kraftvärmeverk eldat med biobränslen så förbrukas 

även energi i bränslets avverkning och transport till verket. Ju högre förlusterna 

är desto mer primärenergi krävs alltså för att leverera den nödvändiga energin till 

slutkund (Värmeforsk 2011, 10). Primärenergiberäkningarna är alltså ett mått på 

resurseffektiviten i processerna. 

 

Ur primärenergisynpunkt belastas inte spillflöden eller liknande med någon 

primärenergiförbrukning. All primärenergiförbrukning ska istället belastats 

huvudprodukten i processen. Energi i lågvärdig form (anergi) återvinns ofta från 

processindustrier. Om denna energi fasas in i ett fjärrvärmenät så räknas den som 

helt utsläppsfri och primärenergifri (Värmeforsk 2011, 10). Utöver spillvärme 

beräknas även solenergi vara helt utan primärenergibelastning (IVL 2009).  

 

Genom att primärenergiberäkningarna är ett mått på resurseffektivitet påverkas 

dessa av hur restprodukter hanteras i processerna. Detta kan ses i följande 

exempel: 

 

Vi har två stycken identiska hyggen. I hygge 1 så ska träden som fälls flisas och 

utnyttjas i en värmeanläggning. Under arbetets gång förbrukar skogsmaskiner 

primärenergi, detta oftast i förädlad form så som diesel. Under transporten till 

värmeanläggningen så förbrukar transportfordonen primärenergi, även det i 

förädlade formen diesel. När sedan det flisade skogsmaterialet ska förbrännas till 

värmeproduktionen sker förluster i flera former, detta åskådliggörs senare i 

avsnitt 2.2.1. För att åskådliggöra detta har det framtagits primärenergifaktorer, 

som ska symbolisera varje bränsles verkliga primärenergiförbrukning. Det 

flisade skogsmaterialet ger all avverkning, flisning, transport och förluster en 

faktor på 0,05. Totalt får skogsmaterialet en primärenergifaktor (PEF) på 1,05 (se 

tabell 1,1 primära trädbränslen). Så för att producera 3,0 kWh värme förbrukas 
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3,15 kWh primärenergienergi vilket motsvarar 1,05 kg skogsbränsle
1
 eller 0,26 

kg råolja. 

 

I hygge 2 däremot så ska träden som fälls skickas till ett sågverk. Detta gör att 

ändamålet med avverkningen är att producera virke. Kvar efter virkestransporten 

från hygget är GROT, vilket är en restprodukt av virkesproduktionen och som 

förr i tiden inte utnyttjades. Genom att vi nu har två produkter som ska dela på 

energiåtgången vid avverkningen så minskas faktorn till 0,03. Genom att dessa 

restprodukter inte är primärsyftet av processen så belastas dessa sekundära 

trädbränslen bara av förlusterna, transporterna och så vidare. Detta ger en faktor 

under 1, i detta fall 0,03 (se tabell 1,1 sekundära trädbränslen). Enligt detta 

synsätt på primärenergiåtgången, så gynnas tillvaratagandet av restprodukter och 

på så vis ökar energiutnyttjandet. Till exempel så belastar 2,5 kWh värme, 

producerat på sekundära trädbränslen, bara 0,075 kWh primärenergi, vilket 

motsavarar 0,03 kg GROT. Den övriga primärenergiförbrukningen belastar 

virkesproduktionen och ökar därigenom virkets primärenergifaktor (TEM 2014). 

Träden som ska bli till virke producerar ytterligare en restprodukt under 

virkesprocessen, detta i form av sågspån. Sågspånet kan genom förädling till 

pellets, i en energikrävande process, användas som bränsle i både större 

anläggningar samt villapannor. Detta förklarar varför primärenergifaktorn för 

pellets (0,11) är högre än för sekundära trädbränslen. Dock är den långt under 1 

på grund av att den ses som en restprodukt. 

 

 

Bränsle  PEF 

Avfall  0,04 

EO1-5  1,11 

Naturgas    1,09 

Industriell spillvärme  0 

Rökgaskondensering  0 

Avfall- och restgas  0,15 

Primära trädbränslen  1,05 

Sekundära trädbränslen  0,03 

Pellets  0,11 

Tabell 2.1 Primärenergifaktorer för vanliga bränslen (Svensk Fjärrvärme 2013:2) 

 

 

                                                 
1
Primära trädbränslen har ett energiinnehåll på 3,0 MWh/ton (Öresundskraft) 
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Hur ska tillvägagångssättet för primärenergiberäkningar för fjärrvärmen ske? 

Miljövärderingen 2012 är en guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden. I 

denna beräknas följande exempel på resursutnyttjandet i den fiktiva staden 

"Värmeköping". Under en månad tillfördes 100 GWh energi i form av fyra olika 

bränslen (se tabell 2.2). Totalt levererades 83 GWh värme i fjärrvärmenätet. För 

beräkningen av Värmeköpings resurseffektivitet, det vill säga 

primärenergiförbrukningen, ska primärenergifaktorerna för de enskilda bränslena 

användas (se tabell 2.2). 

 

Bränsle GWh PEF PEF · GWh Primärenergiförbrukning 

Spillvärme 15 0 15 · 0 0 

Torv 5 1,01 5 · 1,01 5,05 

GROT 75 0,03 75 · 0,03 2,25 

Eldningsolja 2 5 1,11 5 · 1,11 5,55 

Totalt 100   12,85 GWh 
Tabell 2.2 Primärenergiberäkningar för Värmeköping. 

 

Genom att dividera primärenergiförbrukningen med den levererade fjärrvärmen 

så fås primärenergifaktorn för fjärrvärmenätet. I detta fall blir PEF för 

Värmeköping 0,15.  

2.1.2 Utsläppsfaktor CO2 

Utöver resurseffektiviteten i fjärrvärmenätet är dess klimatpåverkan en viktig 

samhällsfråga. Är detta då inte samma sak? Inte riktigt ska det visa sig. Genom 

bland annat återvinning och källsortering kan resurseffektiviteten ökas medan 

klimatpåverkan är övervägande konstant. Vi följer ett exempel med avfall. 

Primärenergi utvinns i form av råolja och biobränslen från naturen, steg 1 i figur 

2.1. I steg 2 så förädlas dessa till exempelvis papper och plast, dessa utnyttjas nu 

i olika förpackningar. I steg 3 utnyttjas produkterna i hushållen och företagen. 

Nu har plasten och pappret utfört sin ursprungliga funktion. Men genom att 

återföra resterna till steg två och förbränna dessa kan resursutnyttjandet ökas. 

Med återinföringen som sker minskas behovet av bränslen direkt från steg 1 (se 

figur 2.1), vilket sparar primärenergi. Detta ger en lägre 

primärenergiförbrukning. Den största klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp 

sker dock i steget vid förbränning. Koldioxidmängden vid förbränningen 

påverkas inte om bränslet är återvunnet eller kommer direkt från naturen, vilket 

ger en skillnad mellan resursutnyttjande och klimatpåverkan. Detta gör att 

fjärrvärme från avfall får en låg primärenergibelastning, men en förhållandevis 

högre klimatpåverkan. Med klimatpåverkan räknas inte koldioxid från förnybara 

källor.  
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Figur 2.1 Från primärenergi till slutanvändning (Bildkälla: Energimyndigheten) 

 

För att beräkna klimatpåverkan för fjärrvärmen har Svensk fjärrvärme framtagit 

utsläppsfaktorer (CO2) för de olika bränslesorterna (Svensk fjärrvärme 2012). 

Dessa fungerar som primärenergifaktorerna, vilket behandlades i föregående 

avsnitt. I tabell 2.3 ses klimatpåverkan av vanliga bränslen. 

 

Bränsle Energiomvandlingen 

[g CO2 / kWh] 

Produktion och transport 

av bränslet [g CO2 / kWh] 

Totalt 

[g CO2 / kWh] 

Avfall 97 4 101 

EO1 270 21 291 

Naturgas 207 40 247 

Industriell spillvärme 0 0 0 

Rökgaskondensering 0 0 0 

Avfall- och restgas 0 10 10 

Primära trädbränslen 9 28 27 

Sekundära trädbränslen 9 7 16 

Pellets 6 13 19 
Tabell 2.3 Koldioxid ekvivalent för vanliga bränslen (Svensk fjärrvärme 2013). 

 

Återgår vi till den fiktiva staden Värmeköping, så kan deras klimatpåverkan 

beräknas enligt tabell 2.4. Där utsläppsfaktorn multipliceras på samma sätt som 

primärenergifaktorn. 

 

Bränsle GWh CO2 Ekv CO2 Ekv · GWh Koldioxidutsläpp [Ton] 

Spillvärme 15 0 15 · 0,0 0 

Torv 5 393 5 · 393 1965 

GROT 75 9 75 · 9 675 

Eldningsolja 2 5 280 5 · 280 1400 

Totalt 100   4040 
Tabell 2.4 Klimatpåverkan i Värmeköping (Svensk fjärrvärme 2013). 
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Genom att dividera koldioxidutsläppen med den levererade värmen så utvinns en 

klimatpåverkan av 48,7 g CO2/kWh för fjärrvärmenätet i Värmeköping. 

2.1.3 Allokering 

För produktionssystem med två slutprodukter, exempelvis el- och 

värmeproduktion i kraftvärmeverk, måste en fördelning av miljö- och 

primärenergibelastning ske mellan slutprodukterna. En sådan fördelning kallas 

allokering (Värmeforsk 2011, 9). Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har 

gemensamt tagit fram ett tillvägagångsätt för allokering av kraftvärmeproduktion 

(se figur 2.2). 

 Underlagen för beräkningarna bör vara verkliga driftsförhållanden. 

 Ren kondensdrift (elproduktion) används inte i allokeringsberäkningarna 

 Ren hetvattenproduktion (fjärrvärme) används inte i 

allokeringsberäkningarna 

 

 

 
Figur 2.2 Allokering i kraftvärmeanläggningar (Bildkälla: Svensk Fjärrvärme 2014) 

 

Vid kombinerad kraftvärmeproduktion allokeras bränslena med 

referensverkningsgrader (se tabell 2.5). Dessa kallas harmoniserade 

referensvärden och hämtas ur första bilagan till: 

”KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 2006 om fastställande av 

harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme 

genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG"   
(Svensk Fjärrvärme 2014) 
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Bränsle  El Värme 

Trädbränslen  0,33 0,86 

Olja  0,44 0,89 

Naturgas  0,53 0,9 

Biogas  0,42 0,7 

Avfall  0,25 0,8 
Tabell 2.5 Harmoniserade referensvärden (Bildkälla: Svensk Fjärrvärme 2014) 

 

Det finns ett antal tillvägagångssätt och beräkningsmetoder för allokering, nedan 

följer ett antal aktuella metoder: 

Exergiallokering 

Bygger på att miljöbelastningen fördelas beroende på energikvaliteten och dess 

kvantitet av den producerade energin. Genom elens höga exergi-innehåll belastas 

den med mer primärenergi än värmeproduktionen. 

 

Här följer ett exempel för en exergiallokering, där 23 % är el- respektive 72 % 

värmeproduktion. Det första steget är att beräkna exergifaktorn i fjärrvärmen. 

Genom användning av fjärrvärmetemperaturen (100 grader) och 

omgivningstemperaturen (20 grader) så utvinns en exergifaktor på 0,21 enligt 

ekvation 1. 

 

    (1) 

 

Nästa steg är att multiplicera exergifaktorerna för fjärrvärme (0,21) och el (1) 

med de producerade mängderna i ekvation 2. I detta exempel så belastas 

fjärrvärmen med  40 % av det tillförda bränslet. Detta trots att värmen utgör 72 

% av den producerade energin (Värmeforsk 2011, 135). 

 

   (2)   

 

Alternativproduktionsmetoden 

Enligt denna metod fördelas bränsleanvändningen utifrån det bränslebehov som 

krävts om elen eller värmen hade blivit producerat separat. Även här gynnas 

samproduktion av el och värme.  
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Nedan följer ett exempel för en alternativproduktionsmetods-allokering, där 23 

% är el- respektive 72 % värmeproduktion. Med hjälp av alternativa 

verkningsgrader, el 25 % och värme 80 %, samt de producerade mängderna kan 

allokeringsfaktorn för fjärrvärmen beräknas med ekvation 3. I detta fall uppgick 

det till 49 %, vilket innebär att även fast 72 % av den producerade energi är 

värme belastas den endast med 49 % av infört bränsle. Detta medför att värme 

producerad med kraftvärmemetoden får bättre miljövärden och lägre 

primärenergibelastning (Värmeforsk, 136). 

 

   (3)   

 

Svensk fjärrvärme rekommenderar alternativproduktionsmetoden vid beräkning 

av allokeringsfaktorn. Genom att försöka producera en standard inom området 

möjliggör detta jämförelser mellan anläggningar och fjärrvärmenät.   

Kraftbonusmetoden 

Är en systemutvidgningsmetod där värme är huvudprodukten och elen en 

biprodukt. Metoden försöker förklara hur kraftvärme påverkar ett större 

energisystem. Elen som genereras i värmeproduktionen anses i metoden ersätta 

el från annat produktionsområde: 

 

”Med metoden fastställs inte hur stor andel av emissioner eller primärenergi 

som allokeras på värmen, utan istället används metoden för att ”ge” värmen en 

primärenergianvändning eller ett utsläpp (Värmeforsk, 138)” 

 

Nedan följer att exempel för en allokering enligt kraftbonusmetoden, där 23 % är 

el- respektive 72 % värmeproduktion. Vid kraftbonusmetoden beräknas 

primärenergifaktorn exklusive nätförlusterna för fjärvärmen med hjälp av 

bränslets och elens primärenergifaktor. Genom att multiplicera PEF med 

bränslemängderna och subtrahera elproduktionen, sedan dividerat med 

producerad värme utvinns fjärrvärmens primärenergifaktor (se ekvation 4). I 

detta fall uppgick den till 0,49. 

 

  (4)   
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2.1.4 Miljövärdering av elanvändning i fjärrvärmeverksamhet 
 

Under produktionen av fjärrvärme förbrukas el och hur denna ska miljövärderas 

har Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme granskat. Elen som används i 

kraftvärmeanläggningar ska allokeras mellan elen och fjärrvärmen (Svensk 

Fjärrvärme 2014). Exempel: 

 

I en kraftvärmeanläggning produceras el och värme med hjälp av avfall och 

GROT. Allokeringsfaktorn för avfallet med hjälp av 

alternativproduktionsmetoden är 0,47 och för GROT 0,49. Av bränsleandelarna 

består avfallet utav 80 % och GROT står för 20 %. Procentandelen av bränslet 

multipliceras med allokeringsfaktorn. Sedan adderas samtliga bränslesorter och 

en gemensam allokeringsfaktor för elen i produktionen utvinns. I detta fall skall 

47,4 % av den tillförda elen belasta fjärrvärmen. 

 

Vilken miljöbelastning som förbrukningselen skall tilldelas beror på dess 

ursprung. Generellt sett kan den indelas i två block, produktionsspecifik och 

nordisk residualmix. 

Produktionsspecifik 

Ifall fjärrvärmebolaget har ett produktionsspecifikt avtal med elhandelsbolaget, 

till exempel vattenkraftsel, finns det schablonmässiga värden för 

miljövärderingen (se tabell 2.6). Kan fjärrvärmeproducenten redovisa andra 

värden, till exempel egenproducerad värme i kraftvärmeverk används de värdena 

(Svensk Fjärrvärme 2014). 

 

Ursprung PEF Andel fossilt Utsläppsfaktor CO2 

Förnybart 1,1 0 0 

Vattenkraft 1,1 0 0 

Biokraft 2 0 0 

Vindkraft 0,1 0 0 

Kärnkraft 3,1 0 0 

Fossilt 2,2 1 772 
Tabell 2.6 Miljövärden för elanvändning i fjärrvärmeverksamhet (Svensk Fjärrvärme 

2014) 

 

Nordisk elmix 

Finns det inget produktionsspecifikt avtal får den nordiska residualmixen avgöra 

miljövärdena. Varje år producerar Energimarknadsinspektionen residualmixen 

som ska kunna användas som vägledning för vilken miljöpåverkan som elen i 

den nordiska elmixen har (se tabell 2.7). Residualmixen avser volymen per 
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kalenderår och beräknas utifrån alla produktionsslag, med avdrag från export och 

ursprungsgaranti (Energimarknadsinspektionen 2014).  

 

Ursprung PEF Andel fossilt Utsläppsfaktor CO2 

vid omvandling  

Nordisk residualmix 

Fossilt 

Förnybart 

2,23 

2,2 

1,1 

0,33 

1 

0 

258 

772 

0 
Tabell 2.7 Miljövärden el  (Svensk Fjärrvärme 2014) 

2.1.5 Graddagar 

Graddagar är ett verktyg framtaget av SMHI som beskriver 

uppvärmningsbehovet under året. För beräkningen av graddagar används 

ekvation 5. Som exempel är medeltemperaturen 0 grader i januari och 8 grader i 

maj. I januari krävs det 527 graddagar för att uppehålla önskad innetemperatur, i 

maj uppgår detta till 279 graddagar (Forslund 2012) 

 

  (5)   

 

Uppgår årsbehovet av graddagar till 3500, förbrukas 15 % av den tillförda 

energin i januari månad. På följande vis kan säsongsbehovet av tillförd energi 

beräknas. 

2.1.6 Annuitetsmetoden 

Är en vanlig metod för ekonomiska beräkningar där jämförelsen sker på 

årskostnadsbasis. Metoden går ut på att investeringskostnaderna fördelas jämnt 

över åren i så kallade annuiteter (se figur 2.3). 

 

Exempel på hur annuitetsmetoden beräknas: 

Ett företag ska investera i en ny maskin. Grundinvesteringen är 500 000 kr. 

Maskinens livstid beräknas till 5 år och efter det så har maskinen ett restvärde på 

40 000 kr. Årligen genererar maskinen inbetalningar motsvarande 240 000 kr. 

Kostnaderna för drift och underhåll är beräknade till 30 000 kr. Företagets 

kalkylränta ligger på 10 %. 
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Figur 2.3 Annuitetsberäkningar för exempel (Bildkälla: Expowera) 

 

Först beräknas restvärdet om till nuvärde med hjälp av värdet från 

nuvärdestabellen (0,6209). Nuvärdet uppgår då till 25 000 kr och ger en 

investering på 475 000 kr. Från bilaga 5 utvinns annuiteten för 5 år och 10 %, 

vilket är 0,2638. Genom att multiplicera annuitetsfaktorn med grundinvestering 

så återfås den årliga fasta kostnaden, i detta fall 125 000 kr. Detta belopp 

benämns ibland som kapitalkostnad. Då maskinen årligen skapade inkomster på 

240 000 kr och har en kapitalkostnad på 125 000 med driftskostnader på 30 000 

kr uppgår den årliga vinsten till 85 000 kr vilket ger investeringen en lönsam 

avkastning (Expowera 2014). 
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2.2 Fjärrvärme 

Idén bakom fjärrvärme är enkel. Istället för att varje enskild fastighet ska 

producera värme kan produktionen centraliseras till en större panna och via ett 

ledningsnät leverera värme till fastigheterna. Sveriges första kommunala 

kraftvärmeverk invigdes den 29 oktober 1948 i Karlstad. Fokus låg inte på 

hållbar utveckling eller lägre koldioxidutsläpp, utan på möjligheten att producera 

både värme och el (Svensk fjärrvärme 2009, 3-4). Utöver detta förbättrade även 

fjärrvärmen trafiksituationen i städerna, då de tidigare ständiga leveranserna av 

koks till hushållen blockerade statskärnorna (Zethraeus 2014). Snabbt anslöt sig 

fler städer till kraftvärmetekniken under de efterföljande årtiondena. Den största 

utveckling skedde under 70-talets ”miljonprogram” (se figur 2.4). 2009 

producerades hälften av Sveriges värmeproduktion genom fjärrvärme och hela 

270 av Sveriges 290 kommuner hade fjärrvärmenät (Svensk fjärrvärme 2009, 3-

4).   

 

 

Figur 2.4 Levererad fjärrvärme i GWh per år (Bildkälla: Svensk fjärrvärme, 6) 

2.2.1 Anläggningar 

Generellt sett finns det tre stycken varianter på förbränningsanläggningar. Dessa 

är; värmeverk som producerar värme, kondenskraftverk som producerar el samt 

kraftvärmeverk som producerar både el och värme.  Kondenskraftverk är vanliga 

i syd- och Mellaneuropa, där efterfrågan på värme är låg. Detta gör att värmen 

som finns i ångan efter turbinen måste kylas bort, för att vattnet ska kondenseras 

och återigen kunna utnyttjas i förbränningen. Denna variant av anläggning är inte 

särskilt energieffektiv utan har en låg verkningsgrad. I exemplet c, i figur 2.5 så 

kan det ses att utifrån 1290 MW instoppad bränsleeffekt utvinns endast 503 MW 

eleffekt, vilket ger en verkningsgrad på 38.99 %. I norra Europa så finns det 

dock en hög efterfrågan på värme säsongsvis. Värmen som i kondenskraftverk 
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kyls bort kan då utnyttjas i fjärrvärmenät och på så vis ökas energiutnyttjandet. I 

exempel a i figur 2.5 tillförs 1400 MW bränsleeffekt i ett kraftvärmeverk. I 

anläggningen utvinns 465 MW värmeeffekt samt 503 MW eleffekt, som totalt 

ger 968 MW utnyttjad effekt, vilket ger en verkningsgrad på 69,14 %. Den 

högsta verkningsgraden utvinns dock endast vid  värmeproduktion. I exempel b i 

figur 2.5 så tillförs 581 MW bränsle och värmeeffekt som producerar är 465 

MW, vilket ger en verkningsgrad på 80 %.  

 

 

Figur 2.5 Räkneexempel över produktionsslag (Bildkälla: Alvarez 2006, 809) 

Kraftvärmeverk 

Som tidigare redovisat så sker alltså både produktion av värme och el i ett 

kraftvärmeverk. Genom att förånga vatten med hjälp av förbränning så 

produceras ånga. Denna ånga producerar elektricitet med hjälp av turbiner och 

generatorer. I sista steget så utvinns den kvarvarande energin i ångan med hjälp 

av en kondensor och värmer fjärrvärmevattnet. Hela detta förlopp kan ses i 

förenklad form i figur 2.6. 

 

 

Figur 2.6 Funktionsskiss över ett kraftvärmeverk (Bildkälla: 

http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Kraftv%C3%A4rmeverk,hämtad2014-

04-02) 

http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Kraftvärmeverk,hämtad2014-04-02
http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Kraftvärmeverk,hämtad2014-04-02
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Förbränning 

Anläggningar som har elproduktion är vanligtvis större än de anläggningar som 

enbart producerar värme. Detta gör att en teknik som utnyttjar fluidiserade 

bäddar är vanligast. Det finns dock anläggningar som utnyttjar tekniken med 

fastbränslebädd (se figur 2.7). De vanligaste slutprodukterna vid förbränning är 

koldioxid (CO2), kvävedioxer (NOx), kväve (N2) samt vattenånga (H2O). 

 

Genom att mata in bränsle i jämn takt så sker all förbränning i den primära 

zonen, kallad primary (substoich) zone i figur 2.7. Bränslet som rör sig sakta inåt 

pannan, torkas först av de höga temperaturerna. Sedan sker pyrolysen där de 

flyktiga beståndsdelarna avlägsnas från bränslet. Sedan sker den slutliga 

förbränningen. I den primära och sekundära zonen, secondäry (overstoich) zone  

i  figur 2.7, så sker sedan de kemiska reaktionerna (Alvarez 2006, 565). Genom 

att variera lufttillförseln i primärflödet samt sekundärflödet och på så vis 

kontrollera syremängden.  Kan förbränningen effektiviseras och utsläppen av 

kväveoxiderna regleras. I ett pågående examensarbetet på Linneuniversitetet av 

Martin Larsson, jämförs och optimeras förbränningen i två fastbränslebäddade 

pannor. 

 

 

Figur 2.7 Panna med fastbränslebädd (Bildkälla: föreläsningsmaterial 

Förbränningsteknik 1BT004) 
 

Den fluidiserade varianten utnyttjar en teknik med en flytande bädd. Genom att 

låta primärluften vandra igenom ett sandlager uppstår ett fenomen där 

sandbädden beter sig likt en fluid. Skulle pannan börja luta så behåller sig den 

fluidiserade bädden alltid horisontell.  Denna fluid skapar en bädd för bränslet 

och kontrollerar förbränningszonen (se figur 2.8).  Anläggningar som återför 

partiklar till förbränningszonen, som pannan i figur 2.8, benämns som 

cirkulerande fluidiserade bäddar. I en fluidiserad bädd består 98-99 % av 

bäddmaterialet av inerta material, så som sand, aska, kalksten eller doromit. 

Återstående procentandel är bränslet. Kalksten eller doromit tillsäts för att 
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undvika utsläpp av svaveldioxid (SO2), då kalkstenen och svavel reagerar och 

bilda Kaliumsulfat (CaSO4). I en fluidiserad anläggning så separeras inte 

primärzonen och sekundärzonen fysiskt som i  panna  med fastbränslebädden 

(Alvarez 2006, 587-592). 

 

 

Figur 2.8 Fluidiserad bädd (Bildkälla: 

http://www1.mtov.lth.se/vamp18/material/energi/fluidbadd.html) 
 

Elproduktion 

Med hjälp av de höga temperaturerna som uppstår vid förbränning så förångas 

vatten till överhettad ånga. Ångan leds till en turbin där en expanderingsprocess 

sker. Under expanderingen så utför ångan ett arbete på turbinen (Alvarez 2006, 

781). Turbinen är i sin tur kopplad till den generator som omvandlar det 

mekaniska arbetet till elenergi. Vilket transformeras upp och levereras ut till 

elnätet. 

Värmeproduktion 

Genom att inte låta ångan expandera fullt ut så återfinns en större energimängd i 

ångan efter turbinen. Genom att variera hur mycket ångan får expandera kan 

produktionen av el och värme kontrolleras. Vid kyliga dagar kan mindre el och 

mer värme produceras om behovet kräver. Eller vid varmare dagar, så kan mer el 

utvinnas. Turbinens avloppsånga leds till en varmvattenkondensor där ångan 

kondenseras med hjälp av fjärrvärmevattnet. Under denna process så höjs 

fjärrvärmens temperatur från ca 30-60 grader till 70-120 grader (Alvarez 2006, 

806). För att minska förlusterna kan system med rökgaskondensering installeras. 

Dessa värmer fjärrvärmevattnet med rökgaserna och sänker på så vis 

temperaturen på de utgående rökgaserna. Ju lägre utgångstemperatur för 

rökgaserna, desto lägre förluster produktionen. 

http://www1.mtov.lth.se/vamp18/material/energi/fluidbadd.html
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2.2.2 Bränslen 

Under starten av fjärrvärme användes kol som huvudbränslen, men snabbt 

övergick man till olja som huvudbränsle. Under 1980-talet så svarade olja för 90 

procent av fjärrvärmeproduktionen. Under 90-talet började de första 

larmrapporterna angående miljöproblemen och växthuseffekten. Vilket ledde till 

en infasning av koldioxidneutrala bränslen (Svensk fjärrvärme 2009, 5). Under 

2008 bestod endast 9 % av den totala bränslemängden från fossilt ursprung (se 

figur 2.9). Bortsett från ursprungskällan för elektricitet som utnyttjades i 

värmeproduktionen. Den fossila bränsleanvändningen är ofta i form av spetslast, 

som utnyttjas väldigt få dagar under året. Där används ofta äldre anläggningar 

som har fasats ut från den normala produktionen, men fyller en viktig funktion i 

systemet under dessa dagar. Fossil olja förbrukas även som hjälpmedel i 

förbränningen, då olja kan tillsättas vid start av panna samt om temperaturerna 

sjunker snabbt. 

 

 

Figur 2.9 Bränslemix för fjärrvärme år 2008 (Bildkälla: Värmeforsk 2011, 111) 

Hushållsavfall 

I snitt så producerar varje hushåll i västvärlden 1 ton avfall per år. Med ett 

energiinnehåll runt 9 GJ per ton. Dock kan och bör inte allt av detta användas för 

förbränning. Glas, metaller, papper, tidningar, förpackningar och keramiker ska 

sorteras ut och i bästa mån återvinnas enligt avfallstrappan.  Efter detta återstår 

frågan om de organiska delarna skall förbrännas eller genom anaerob 

nedbrytning producera metan. Vilket kan användas som transportmedel i form av 

biogas. Efter gallring återstår nu cirka en tredjedel av avfallen (Boyle 2004, 120). 

 

Utsläppen från förbränning av hushållsavfall i Sverige innehåller relativt små 

mängder kväveoxider (se tabell 2.8). Kväveoxider (även känt som NOx) är 

tillsammans med svaveldioxid de största bovarna bakom surt regn som orsakar 

försurningsproblem (Boyle 2004, 120). Det som sticker ut jämfört med övriga 

bränslen är partikelmängden i utsläppen, vilket är sex gånger större än hos bland 

annat skogsmaterial (se tabell 2.8). 
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Utsläpp   (g/MJ bränsle) Hushållsavfall Skogsmaterial Torv Stenkol 

Fossilt koldioxid (CO2) 36,8 0,0025 105 97 

Kväveoxider (NOx) 37,6 
.
10

-3
 50 

.
10

-3
 79,3 

.
10

-3
 70,2 

.
10

-3
 

Partiklar (PM) 609 
.
10

-3
 100 

.
10

-3
 20,5 

.
10

-3
 3,68 

.
10

-3
 

Tabell 2.8 Utsläpp till luften från förbränning av bränslen i anläggningar (Värmeforsk 

2011, 32,44,53 & 64). 

Skogsmaterial 

Inom området skogsmaterial finns det flertalet varianter. Så som energiskog, flis 

från GROT och stubbar samt skogsflis. Under 2010 så härstammade 21% eller 

129 TWh av den svenska energitillförseln från biomaterial. I framtiden finns det 

utrymme för större uttag av energi från skogen. Genom att effektivisera i alla 

leden kan mer energi utvinnas utan större påverkan på naturen. Det finns även 

outnyttjad potential i områdena GROT, stubbved och klenskog (Skogsforsk 

2014). 

 

Skogsmaterial har en hög fukthalt och ligger vanligtvis runt 50 %. De fasta 

materialet kan delas in i 3 beståndsdelar, cellulosa, hemicellulosa och lignin. 

Varvid ligninet upptar 20 till 30%, det är även ligninet som innehåller högst 

värmevärde. Ungefär dubbelt så mycket som den vanligaste beståndsdelen 

cellulosan (Ralph 2002, 29). 

 

Energiskog, även känd internationellt som SRF (short-rotation energy forest) har 

en debatterad plats bland de förnybara bränslena. Detta på grund av hur de 

odlingsbara ytorna skall utnyttjas. Skall verkligen energiskog uppta odlingsbar 

mark när människor runt om i världen svälter? Liknande diskussioner som 

drivmedlet etanol ifrågasätts med. Något som dock talar för användningen av 

energiskog är de positiva sidoeffekter planteringen har. Så som 

erosionsstoppande egenskaper samt förhindrande av försaltning i marken (Ralph 

2002, 34). En användning för dessa egenskaper är att plantera energiskog 

omkring och imellan odlingar. I Sverige är den vanligaste varianten av 

energiskog Salix. Den kan skördas första gången redan efter 4-5 år. Därefter kan 

den skördas inom ett 3,5 års intervall i ungefär 25 år. Med en fukthalt på 50 % 

vid skörd lämnas den för torkning i ett halvår. Därefter har fukthalten sjunkit till 

30% och Salixen flisas för transport till kräftvärmeanläggning (Värmeforsk 

2011, 44). 

Vid avverkning av skog finns det två möjligheter för användning av virket. 

Antingen så forslas virket till sågverk där de bearbetas till byggnadsmaterial. 

Rester och sågspån kan sedan förädlas till pellets och briketter. Dessa förädlade 

produkter kan sedan användas till förbränning i kraftvärmeverk eller i 

hushållspannor. Denna förädling är energikrävande men höjer dock värmevärdet 

hos produkterna. Det andra alternativet är att avverkningen är tänkt för 
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förbränning. Då flisas virket antingen direkt på hygget eller vid ett senare 

tillfälle. Vid båda alternativen utnyttjas skogsresterna, det vill säga GROT och 

även i vissa fall stubbar, och flisas direkt på hygget (Ralph 2002, 29-32). 

Skogsmaterial över lag har ett marginellt bidrag till koldioxidutsläppen och även 

ett lågt värde över kväveoxidutsläppen (se tabell 2.8). 

Torv 

Torv bildas i mossor och kärr, är i grunden ofullständigt förmultnande växtdelar. 

Under åren har torv växlande klassats som fossilt och som biobränsle. IPCC 

(Intergovermental Panel on Climate Change 2006) klassar torv som ett 

mellanting mellan biobränsle och fossilt bränsle, vilket ger den en egen 

klassificering. Dock beräknas utsläppen som fossila (Värmeforsk 2011, 61). 

Sedan 2012 och utsläppsförordningen (prop. 2009/10:155 s. 85 och Ds 2012:23, 

s. 117 f.) klassar inte EU torv som biobränsle (Naturvårdsverket 2014). Torv har 

sämre miljöprestanda än stenkol i alla områden (koldioxid, kväveoxider och 

partikelmängd) (se tabell 2.8). 

Spillvärme 

I många tillverkningsindustrier produceras värme under produktionsprocessen. 

Denna värme kan återvinnas och användas för uppvärmning av industrilokalerna. 

I vissa fall är dock den producerade värme så stor och håller en så hög 

temperatur att den kan utnyttjas i fjärrvärmenätet. Vilket ger ett ekonomiskt 

tillskott för företaget och ett miljövänligt bränsle för fjärrvärmenätet. Denna 

produktion kan, som nämnts tidigare i rapporten, beräknas utan påverkan av 

primärenergibelastning. Då all primärenergi och miljöpåverkan belastas av 

huvudprodukten i produktionen. Spillvärme står för 7% av den totala 

värmeproduktion i de svenska fjärrvärmenäten (se figur 2.9). 
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2.2.3 Fjärrkyla 

Utomhustemperaturen är i Sverige väldigt säsongsvarierande, vilket kan ställa 

till med problem för kraftvärmeproduktion. Med ökande utomhustemperaturer 

som är vanliga under sommarhalvåret minskas efterfrågan av värme. Den 

minskade efterfrågan sänker produktionen, dock inte bara av värme utan även 

produktionen av förnyelsebar el. För att öka efterfrågan på värme under dessa 

lågperioder har fjärrvärmebolag börjat sälja kyla, vilket kan låta märkligt. Men 

med hjälp av samma process som värmepumpen använder, Carnot-processen 

som förklaras grundligare i avsnitt 2.3, så kan kyla utvinnas från 

värmeproduktionen. Processen kallas absorptionskyla och är ett av 

produktionssätten för fjärrkyla. Önskade värden för absorptionskyla är 3-6 

grader levererad fjärrkyla med en driftstemperatur på 70 grader (Martin & 

Udomsri 2013). När temperaturen väl har sänkts till önskade värden levereras 

kylan med samma nätteknik som fjärrvärmen. 

 

Utöver tekniken med absorptionskyla så finns en teknik kallad ”frikyla”. Denna 

process gynnar inte elproduktionen under sommartiden. Genom att använda 

sjövatten eller havsvatten med en temperatur av cirka 4 grader som kylvatten i 

fjärrvärmenätet krävs ingen värmeproduktion. När vattnet återvänder från 

fjärrkylnätet så skickas det tillbaka till sjön/havet med en temperatur på cirka 12-

16 grader (Svensk fjärrvärme 2013). 

 

Alternativet till fjärrkyla är decentraliserade kompressormaskiner. Dessa placeras 

i varje individuell fastighet där den producerar kyla. Problemet med en sådan 

systemlösning är att elförbrukningen ökar när kraftvärmeproduktionen minskar, 

vilket kan leda till import av el. Liknande säsongsvariation i elförbrukning är 

idag vanligt i södra Europa. 
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2.3 Värmepump 

I Sverige har värmepumpar fått en enorm genomslagskraft de senaste åren, under 

2010 såldes 1/7 av alla värmepumpar i Europa på den Svenska marknaden 

(Svensk Geoenergi, 47). Men vad är en värmepump och vilken teknisk process 

använder den sig av? Kortfattat kan en värmepump beskrivas enligt följande. 

Genom att manipulera förångningstemperaturen och kondenseringstemperaturen 

förbrukar värmepumpen en liten mängd exergi och producerar en betydligt större 

mängd anergi. Denna anergi används för att värma eller kyla de önskade 

utrymmena. 

Köldmediet 

Egenskaperna för köldmediet är grundläggande för värmepumpens funktion och 

process. Genom en låg kokpunkt vid atmosfärisk tryck, förångas mediet i 

förångaren. Övriga viktiga egenskaper för köldmediet är att det inte ska vara 

brandfarlig eller giftigt. Utifrån dessa kriterier utvecklades under början av 1930-

talet ett specialanpassat kolväte, genom substitution av väteatomerna med 

halogenatomer (Fluor, klor & brom) i metanmolekylen. Detta nya köldmediet 

gavs namnet ”Freon” och förkortningen R12 (Björk et al. 2013, 17). Under 1980-

talet uppdagades dock vilka miljöskadliga effekter freon hade på ozonlagret och 

ersattes av miljövänligare alternativ. De så kallade mjuka freonerna och kan ses 

som en andra generation av köldmedier. 

Arbetscykeln 

Är känd som Carnot-processen och beskriver flera områden så som 

värmepumpar, förbränningsmotorer och ångkraftverk. Förenklat fungerar 

processen för värmepumpen enligt följande. Genom att utnyttja de fysikaliska 

egenskaperna i köldmediet, låg kokpunkt i atmosfäriskt tryck, kan köldmediet 

uppta värme vid förhållandevis låga temperaturer. Genom att sedan höja trycket 

manipuleras kokpunkten. När nu kokpunkten stiger går det att utvinna värme vid 

rumstemperaturer. Med hjälp av värmepumpen går det alltså att värma ett rum 

till 20 grader trots att det utvinns värme från 5 gradig utomhustemperatur. 

 

Mer ingående fungerar processen enligt följande. I förångaren som kan ses i 

figur 2.10 sker en isobar process där värme absorberas av köldmedlet. Den 

absorberade värmen höjer mediets entalpiinnehåll, vilket kan ses i figur 2.11, där 

förångningsprocessen symboliseras av linjen mellan a och b. När köldmediet 

lämnar förångaren, b i figur 2.10, har den helt övergått till gasfas. Den mättade 

ångan komprimeras av kompressorn (se figur 2.10) och trycket höjs vilket 

symboliseras av linjen mellan b och c i figur 2.11. Under denna process 

förbrukas exergi i form av el under komprimeringsarbetet och vid tryckökningen 

höjs temperaturen hos köldmedlet. Temperaturhöjningen beror på hur effektiv 

(isentropisk) kompressorn är. Skillnaden mellan en ideal kompressor och en icke 

ideal kan ses i figur 2.11, där den blå streckade linjen Cis är den ideala och den 

röda den icke ideala kompressorn. Vid den icke ideala processen så krävs det 

betydligt mycket mer drivenergi (Björk et al. 2013, 17). 
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Figur 2.10 Principskiss över en värmepump (Bildkälla: Björk et al. 2013, 14). 

 

Efter kompressorn når köldmediet kondensorn, figur 2.10. På grund av 

temperaturdifferenserna mellan kondensflödet och omgivningen avges nu värme. 

Under kondenseringen sjunker entalpiinnehållet hos köldmediet vilket 

symboliseras med linjen c och d i figur 2.11. Efter kondensatorn sker en 

adiabatisk process där köldmedlet expanderar och återgår till starttrycket. Detta 

sker oftast med hjälp av en expansionsventil (se figur 2.10).Under den 

adiabatiska processen sjunker temperaturen vilket ger köldmedlet en temperatur 

där den återigen kan uppta värme från omgivningen. Denna process symboliseras 

av den streckade linjen mellan d och a i figur 2.11 (Björk et al. 2013, 15-16).   

 

 

Figur 2.11 Tryck (Y-axel) och entalpi (X-axel) diagram ( Bildkälla: Björk et al. 2013,14) 
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Värmefaktor 

Effektiviteten hos en värmepump definieras vanligtvis med hjälp av 

värmefaktorn, även känd som COP (Coefficient of Performance). Energibalansen 

för en värmepump är q1 = q2 + ek (se figur 2.11). 

q1 är den avgivna (nyttiggjorda) värmen från värmepumpen under Carnot-

processen, vilket är den övre linjen i figur 2.11. q2 är den upptagna värmen av 

värmepumpen under processen, första nedre linjen i figur 2.11. ek är den tillförda 

drivkraften som får processen att fungera. För beräkning av värmefaktorn 

divideras nyttigjord energi med tillförd drivenergi (se ekvation 6). 

 

    (6)   

 

Köldfaktor 

Då förångaren upptar värme, kan värmepumpen även fungera som 

kylanläggning. Vid funktionen som kylanläggning är den nyttiggjorda energin q2 

figur 2.11. Det ger följaktligen beräkningen för köldfaktorn enligt ekvation 7. 

 

    (7)   
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2.3.1 Geoenergi 

Består till största del av solenergi som passivt lagras i den övre jordskorpan. 

Efter ett djup av några hundra meter övergår tillförseln av värme från solenergin 

till geotermisk energi. Under sommaren laddas jordlagren av solenergi, vilket 

kan utnyttjas under vinterhalvåret (Svensk Geoenergi 2012, 15). På ett djup av 

15 m jämnas årstemperatursvariationerna ut och berget håller en konstant 

temperatur. Denna påfallande värmetröghet gör att ett normalt värmeuttag under 

1 års tid endast sänker temperaturen i snitt med 0,02 grader inom en 20 meters 

radie (Björk et al. 2013, 74). Utanför fjärrvärmenätet är bergvärme med 

värmepump eller pelletspanna de två vanligaste alternativen för uppvärmning. 

Sett ur investeringskostnader är både alternativen jämbördiga. Pelletspanna och 

värmepumpen har även liknande livslängder. Det som avgör ur ett ekonomiskt 

perspektiv är livslängden på brunnen. Med sämre förutsättningar i marken samt 

dålig vattengenomströmning kan livslängden för brunnen minska radikalt. Blir 

livlängden kortare än 10 år så är en pelletspanna oftast det billigare alternativet 

(Zethraeus 2014). I ett fjärrvärmenät förändras förutsättningarna och 

konkurrensen, vilket hanteras i studien. 

Passivt system 

I passiva system sker återladdningen endast under sommarhalvåret med hjälp av 

solenergi. För att inte marktemperaturen ska sjunka för snabbt över åren måste 

systemet dimensioneras korrekt (Svensk Geoenergi, 16). 

 

 

Figur 2.12 Skiss över bergvärmeanläggning (Bildkälla: Svensk Geoenergi 2012, 16). 
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Det vanligaste passiva systemet är bergvärme (se figur 2.12), vilket passar till 

villor och större fastigheter. En vanlig anläggning består av följande 

komponenter: 

 Brunn 

Borras med en diameter på 150 mm och ett djup på 100-300m beroende på vilket 

effektuttag som behövs. Normalt placeras aldrig brunnar närmare än 20 m av 

varandra, på grund av risken för termisk kortslutning. 

 Värmeväxlare 

I brunnen monteras värmeväxlaren som oftast är en vanlig ledningsslang. I 

slangen finns ett köldmedie som ska uppta energi från marken. Vanliga 

köldmedier är bioetanol eller vatten 

 Värmepump 

Från värmeväxlaren skickas köldmediet till värmepumpen som med hjälp av el 

förädlar de låga temperaturerna till hushållsvärme. 

(Svensk Geoenergi 2012, 16) 

 

De flesta kommuner kräver tillstånd för energiborrning och har flera 

bestämmelser angående avstånd till tomtgränser. Då tillstånd kan ta flera veckor 

bör alltid kommuners miljökontor kontaktas först i upphandlingen (Björk et al. 

2013, 75). Flertalet kommuner har även en tumregel att minsta avstånd mellan 

brunnar är 20 meter, vilket gör att omgivande brunnar kan påverka lokaliseringen 

av brunnen (Björk et al. 2013, 77). Beroende på avstånden till omkringliggande 

brunnar avgörs livslängden på brunnen. Ska brunnen fortfarande hålla en 

medeltemperatur över noll grader måste avståndet till närmaste brunn vara 40 

meter (se figur 2.13). Detta på grund av att fler brunnar delar på den 

inkommande solenergin vilket minskar återladdningen (Björk et al. 2013, 78). 

 

 

Figur 2.13 Medeltemperaturen i borrhål över 100 år (Bildkälla: Björk et al. 2013, 78). 
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Aktivt system 

Passar större fastigheter och industrier, då systemet både levererar värme och 

komfortkyla. Själva tekniken är i princip lika som för det passiva systemet. 

Skillnaden är dock att brunnarna sitter betydligt tätare vilket skapar 

förutsättningar för aktiv säsongslagring. Genom att kombinera 30-talet brunnar 

går det att få en lagervolym på hela 100 000 m
3
 (se figur 2.14). Under 

vinterhalvåret tas värme ut från berget, vilket leder till en avkylning. Under 

sommarhalvåret kyls fastigheten och värmen som absorberas från fastigheten 

utnyttjas för att återladda bergslagret. Systemen innehåller väldigt få rörliga delar 

och kräver därför lite underhåll (Svensk Geoenergi, 18).  Genom att det återfinns 

väldigt många parametrar som tillsammans avgör effektiviteten och den utvunna 

energin i aktiva system, är det svårt att schablonmässigt tilldela slutvärden för 

prospekterade anläggningar. Vilken bergart som brunnarna placerar i är 

avgörande, då värmeledningsegenskaper och hydrologiska egenskaper påverkar 

energiutvinningen. Sedan påverkas effektiviteten av vilken värmepump som 

installeras. Detta är bara några få avgörande parametrar. Allt detta kan 

tillsammans försvåra beräkningarna för eventuella anläggningar. Därför har det 

utvecklats en beräkningsmall där företag kan testa effektiviteten och den möjliga 

energiutvinningen för prospekterade anläggningar (Abrahamsson & Milesson 

2013). 

 

 

Figur 2.14 Skiss över ett aktivt system (Bildkälla: Svensk Geoenergi, 18). 
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2.3.2 Forskning och teknisk utveckling 

Mycket forskning angående bergvärme och värmepumpar är daterad till 1980-

talet. Under denna period skedde även de största tekniska framstegen inom 

området. Det finns dock ett antal nya tekniska framsteg som presenteras i 

följande avsnitt. 

Köldmedel 

Allt sedan det uppdagades vilken påverkan första generationens köldmedier hade 

på ozonlagret utvecklades nya varianter. Under de senaste åren när 

klimatdebatten angående växthuseffekten fått genomslag har intresset ökat 

angående nya och moderna köldmedier. Detta då många av andra generationens 

köldmedier är kraftiga växthusgaser. Sedan 1 januari 2011 ska alla köldmedier 

inom bilindustrin ha ”minimal inverkan på växthuseffekten”. Alla nya 

bilmodeller måste utnyttja köldmedier med en GWP (Global Warming Potential) 

faktor < 150 (Björk et al. 2013, 17). Denna höjda kravspecifikation har tvingat 

fram utvecklingen av nya medier och ett av de med mest potential är HFO1234yf 

(tetrafluorpropen, CF3-CF=CH2). Den klarar alla dagens miljökrav och har redan 

börjat introduceras inom bilindustrin. Det finns dock ett problem med mediet, 

under vissa förhållanden är den brandfarlig. Trots detta är det inte alls omöjligt 

att HFO1234yf   i framtiden återfinns i morgondagens värmepumpar (Björk et al. 

2013, 18). 

Säsongslagring av överskottsvärme 

Som tillverkande industri är det väldigt vanligt med överskottsvärme i form av 

anergi under produktion. Att ta tillvara på denna energi under sommarhalvåret 

kan vara svårt, då efterfrågan på värme är låg, både i egna fastigheter och i 

omgivande fjärrvärmenät. En lösning på problemet är att säsongslagra värmen i 

ett aktivt system. Ett sådant system, första av sitt slag, är byggt på ITT Water & 

Wastewater AB i Emmaboda (SWECO). 
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Figur 2.15 Systemdesignen för säsongslagring av överskottsvärme på ITT Water & 

Wastewater AB (Bildkälla: Andersson, Rydell & Algotsson, 2) 

 

Genom installation av två stycken värmepumpar och 140 stycken borrhål skapas 

ett helt nytt energisystem som kan ses i figur 2.15. Borrhålen är 150 m djupa och 

är designade för att laddas med 3 800 MWh årligen, detta vid en 

vattentemperatur runt 60 grader (Andersson, Rydell & Algotsson 2014, 2). 

Värmepump 1 (HP 1 i figur 2.15) har storleken 600 kW och upptar värme direkt 

från en kyltunnel i produktionen. Värmepump 1 värmer vatten med cirka Δ 30 

grader. Detta ger en beräknad värmeproduktion på 2 500 MWh (Andersson, 

Rydell & Algotsson, 2). Värmepump 2 (HP 2 i figur 2.3) har storleken 400 kW 

och upptar värme från vattenbassängen som är kopplad till kylarvattnet.  

Värmepump 2 värmer vattnet i systemet med cirka Δ 35 grader.  Den beräknade 

årsproduktionen för värmepump 2 är 2000 MWh (Andersson, Rydell & 

Algotsson, 2). Med tillvaratagandet av spillvärmen från produktionen i form av 

säsongslagring samt intern fjärrvärme blir ITT W&W självförsörjande i 

värmeproduktion till att utomhustemperaturen når –10 grader (Effektbehov 2200 

kW). Sjunker temperaturen ytterligare och effektbehovet ökar används det 

externa fjärrvärmenätet i Emmaboda för spetslasten (Andersson, Rydell & 

Algotsson, 3).  
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Hybridsystem 

Genom att kombinera värmepumpar med solceller, solfångare eller till och med 

vindturbiner går det att reducera behovet av extern eltillförsel. På så vis går det 

att minska förbrukningen av exergi och även utsläppen av koldioxid. I figur 2.16 

ses ett förlag på kombinationssystem som är testat i Kina. Genom att kombinera 

en 5 kW vindturbin och 11,5 m
2
 solfångare tillsammans med två stycken 

värmepumpar kan elförbrukningen minskas, vilket effektivt leder till lägre 

utsläpp av koldioxid. Värmepump 1 (objekt Nr. 5 i figur 2.16) är luft- och 

vattendriven och producerar varmvatten i hushållet. Värmepump 2 (objekt Nr. 9 i 

figur 2.16) är kopplad till ett borrhåll och använder sig av ett slutet vätskesystem. 

Värmepumpen producerar värme och komfortkyla i bostaden, båda 

värmepumparna är elektriskt kopplade till vindturbinen samt kopplade till 

vattentanken från solfångarna. Över året täcker vindturbinen 7,6 % av 

värmepumparnas elbehov (4906 kWh) vilket kvarlämnar 4533 kWh som behövs 

importeras från elnätet. I Kinas elnät motsvarar detta 4090 kg koldioxid per år. 

Samma hustyp, om det skulle vara utan hybridsystem, hade genererat 5950 kg 

koldioxid per år. Med hjälp av hybridsystemet kan hela 31,3% av 

koldioxidutsläppen reduceras (Qin-Yi, Qun, Xing 2013). 

 

 

Figur 2.16 Systemskiss över ett kombinationssystem (Bildkälla: Qin-Yi, Qun, Xing). 

 

I ett annat experiment gjort på universitetet i Nottingham, har det valts att 

kombinera solceller och värmepump (se figur 2.7). Med hjälp av 

specialtillverkade solpaneler innehållande både solceller och solfångare 

(kopparrör för kylmediet) kan både elektricitet och värme utvinnas. I panelen 

förångas kylmediet enligt Carnot-processen, då spillvärmen från solcellen 

absorberas. I en solcell med 10 % verkningsgrad försvinner resten av solenergin, 

det vill säga 90 %, i form av värme. Denna värme kan nu tas tillvara och fungera 

som lågvärdig värme för värmepumpen (Honbing, Saffa & Yu 2011). 
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Figur 2.17 Systemskiss över solceller med värmepummp (Bildkälla: Honbing, Saffa & 

Yu 2011). 

 

Utöver att värmen tas till vara på så ökas även verkningsgraden hos solcellen, då 

temperaturen hålls låg. Elverkningsgradens temperaturberoende kan ses i figur 

2.18. Något som även kan utläsas från figur 2.18 är att tekniken är fortfarande 

rätt ny och otestad, då elverkningsgraden i bästa fall når 4,5 %. Detta jämfört 

med kiselceller med en verkningsgrad på ~ 14 % (se sida 34). Beroende på 

solinstrålning, flöde och kondenseringstemperatur varierar värmefaktorn för 

systemet mellan 2,9 och 6,7 (Honbing, Saffa & Yu 2011). 

 

 

Figur 2.18 Elektrisk verkningsgrad med eller utan kylning (Bildkälla: Honbing, Saffa & 

Yu 2011). 

 

I ett parallellt examensarbete på Linneuniversitetet som kommer publiceras 

under sommaren 2014, studerar och modellerar Oskar Jonsson och Axel Nord 

verkningsgrader för solhybrider. 
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2.4 Solceller 

Hur effektiv en solanläggning kan bli beror mycket på hur mycket solenergi den 

upptar. Hur mycket solenergi som träffar anläggningen påverkas av geografi, 

klimat, föroreningar samt byggnadsutformning. 

2.4.1 Solinstrålning 

Solen skickar kontinuerligt ut mängder med energi i form av fotoner. Endast en 

bråkdel av all energi träffar vår planet. Den medeleffekt som träffar vår atmosfär 

(vinkelrätt mot solen) betecknas som solarkonstanten och ligger på 1 370 W/m
2
 

(Andrèn 2011, 6). Dock reflekteras en del av effekten bort av atmosfären, 

samtidigt som bland annat ozon absorberar instrålningen. Detta leder till en 

högsta möjliga markeffekt för instrålningen på ungefär 1 000 W/m
2
 (Andrèn 

2011, 6). Variationen i antalet soltimmar bestämmer den maximala 

energiutvinningen per kvadratmeter. Solintensiva områden som södra USA kan 

träffas av så mycket som 2 500 kWh/m
2
 per år (Boyle 2004, 23). De norra 

delarna av Europa är betydligt solfattigare vilket ger vanligast runt1 000 kWh/m
2
 

per år (Boyle 2004, 23). Denna mängd solinstrålning kallas Globalinstrålning 

och beräknas på en horisontell yta (Andrèn 2011, 8). De senaste 5 åren har 

medelglobalinstrålningen för Sverige varit runt 1 000 kWh/m
2 

(se tabell 2.9). 

 

År  Globalinstrålning (kWh/m
2
) 

2009  978,2 

2010  936,3 

2011  963,4 

2012  930,3 

2013  1 003,6 
Tabell 2.9 Medelglobalinstrålning för Sverige de senaste 5 åren (SMHI). 

 

Globalinstrålningen kan ha stora lokala variationer, där vanligtvis kuststäder och 

öar har fler soltimmar och då en större instrålning. I ett examensarbete av Lars 

Runesson på Linneuniversitetet beräknades globalinstrålningen för till exempel 

Karlskrona till 1100 kWh/m
2
, vilket är högre än genomsnittet i Sverige. 

 

Vid solenergiinstallationer är det viktigt att låta anläggningar vara skuggfri för att 

maximera antalet soltimmar. Klara dagar när solinstrålning inte påverkas av 

väder kallas direkt solljus, vid sämre väderförhållanden där moln reflekterar 

solljuset benämns solljuset som diffust. Det diffusa solljuset innehåller mindre 

mängd energi (Andrèn 2011, 8). Solinstrålningen är inte konstant under året utan 

varierar med årstiderna. Under sommarmånaderna är möjligheterna betydligt 

gynnsammare för solenergi, detta kan ses i tabell 2.10. 
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Månad Mars April Maj Juni Juli Aug Sept 

% 8,6 11,6 13,8 15,4 14,3 12,5 9,4 
Tabell 2.10 Procentuell solinstrålningen per månad (Gong 2013,8). 

 

I avsnitt 4.3.1 så beräknas den procentuella solinstrålningen per månad för 

Helsingborg under 2013. 

2.4.2 Väderstreck och lutning 

Under dygnet och årstiderna varierar solens position på himlen. Solhöjden eller 

även benämnd som elevationsvinkeln,  är vinkeln från horisonten. I figur 2.19 så 

symboliserar h elevationsvinkeln. Z symboliserar zenitvinkeln och är vinkeln 

från vertikalen för platsen. A är asimutvinkeln även kallad timvinkeln och mäts 

enligt klockans gång, med utgångspunkt från norr (Runesson 2013, 9). 

 

 

Figur 2.19 Solen placering jämfört med en bestämd plats på jorden (Bildkälla: 

http://esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azelzen.gif 2014-04-24). 

 

För att minimera förlusterna kan anläggningens riktning och lutning anpassas. 

Vid beräkning för utvinningen av el används lutningsfaktorn samt 

orienteringsfaktorn (se tabell 2.11 och 2.12). 
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Lutningsfaktorn, K1 

Vinkel mot hor. Plan 0° 15° 25° 35° 45° 55° 65° 75° 90° 

Faktor 0,79 0,9 0,96 0,99 1 0,98 0,94 0,87 0,74 
Tabell 2.11 Lutningsfaktorn för beräkning av utvunnen energi från solceller. (Gong 

2013,28 ). 

 

 

Orienteringsfaktorn, K2   

Vinkel från syd 0° 20° 40° 60° 80° 90° 100° 120° 140° 160° 180° 

Faktor 1 0,99 0,95 0,88 0,79 0,75 0,7 0,6 0,5 0,43 0,4 
Tabell 2.12 Orienteringsfaktorn för beräkning av utvunnen energi från solceller. (Gong 

2013,28 ). 

2.4.3 Teknik 

Solceller fungerar tack vare en teknik som bygger på användandet av halvledare. 

Den vanligaste halvledaren som används i solceller är kisel. Kiselkristallerna är 

dopade i n (negativ) och p (positiv) form. De negativa kiselkristallerna är dopade 

med fosforatomer, vilket ger kiselkristallen ett överskott av elektroner vid 

exaltation av fotoner. De positiva kiselkristallerna är dopade med boratomer 

vilket ger ett underskott och dessa underskott kallas hål. Kiselkristallerna 

anordnas så n-kisel placeras i ett smalt band överst och p-kisel i botten. När 

fotonerna träffar cellen samlas elektronerna från n-kisel vid kontaktpunkterna 

och ”hålen” samlas vid kontaktpunkter för p-kisel (Sidén, 4). Ett bra sätt att 

förklara detta finns i Boyle (2004, 71) där två parkeringsplan åskådliggörs. 

Översta parkeringsplanet är tomt och nedersta är bilarna parkerade på rad, vilket 

gör att ingen rörelse kan ske på något av planen. När cellen träffas av solljus 

plockas så mycket energi upp av det nedersta parkeringsplanet att en bil flyttas 

upp till det övre planet. Här kan bilen röra sig, samtidigt som hålet i det undre 

parkeringsplanet kan förflyttas. Vi har nu möjliggjort att förflytta elektroner och 

på så vis skapat en elektrisk spänning. Varje "typ-cell" av en solcell har enligt 

Sidén (7) en verkningsgrad på 10 % och en area på 1 dm
2
. Denna typ-cell ger en 

spänning på 0,5 V och en effekt på 1 W. Därför är det vanligt att sammanfoga 

flera celler till 1 modul som kan leverera 12 V. 

 

 

Solceller har ett temperaturberoende kopplat till verkningsgraden. Ju högre 

temperaturen är, desto lägre blir verkningsgraden, vilket är beklagligt då höga 

temperaturer är vanliga vid platser för placering av solceller. Sambandet mellan 

verkningsgraden och temperaturen kan ses i ekvation 8. Där ηTref är den 

teoretiska verkningsgraden vid referenstemperatur och βref är solcellens 

temperaturberoende. Dessa värden lämnas av leverantörerna (Skoplaki, E & 
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Palyvos, J. A. 2009).  Tref är referenstemperaturen och är som standard 25 grader 

(298 K) (Zondag 2005). 

 

  (8)   

 

Över 90 % av dagens solceller är gjorda av kristallint kisel. Verkningsgraden för 

kristallina kiselceller ligger mellan 11-16 procent.  Inom detta område kristallint 

kisel finns två varianter: 

 

 Monokristallina 

Atomerna ligger i perfekt symmetri i kristallen. Detta ger en hög verkningsgrad, 

dock till en högre tillverkningskostnad. 

 

 Polykristallina 

Här ligger atomerna i mindre ordning vilket kräver mindre arbete vid 

tillverkningen. Detta ger lägre produktionskostnader, dock blir verkningsgraden 

lidande. 

 

Enligt Zondag (2005) så tappar det kristallina kislet celler ungefär 0,45 % i 

verkningsgrad för varje grad i temperaturökningen. 

 

Den senaste kommersiella tekniken inom området är Tunnfilmsceller. Dessa 

består av ett tunt lager ljuskänsligt material. Det aktiva lagret är endast 5 

mikrometer jämfört med 200 mikrometer i det kristallina kislet (Sidén, 9). 

Fördelen är tillverkningskostnaderna och att de kan göras genomskinliga, vilket 

skulle kunna förändra arkitekturen, då dessa skulle kunna integreras i byggnader 

och fönster. Det negativa är lägre verkningsgrad än polykristallina (Sidén, 9). 

Enligt Sidèn (9) finns det tre varianter: 

 

 Amorft kisel (aSi) 

Kiselatomerna är inte i kristallstruktur. Verkningsgraden ligger runt 6 %. Enligt 

Zondag (2005) så minskar verkningsgraden för amorft kisel 0,2 % per grad. 

 

 Koppar indium gallium diselenid 

Kallas CIGS och finns även en variant utan gallium vilket då heter CIS. 

Verkningsgraden är runt 10 %. Enligt Zondag (2005) så minskar 

verkningsgraden för CIGS med 0, 25 % per grad. 

 

 Kadmium tellurid (CdTe) 

Har en verkningsgrad runt 9 %. Enligt Zondag (2005) så minskar 

verkningsgraden för kadmium tellurid med 0,35 % per grad. 

(Sidén) 
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2.4.4 Producerad energi 

För beräkning av energi producerad i en solcellsanläggning finns ekvation 9. 

 

  (9)   

 

Där W0 är den globalinstrålningen, A är socellernas aktiva area, η är solcellernas 

verkningsgrad. K1 är lutningsfaktorn, K2 är orienteringsfaktorn, K3 är 

batterifaktorn och används vid "stand alone" anläggningar, K4 är 

växelriktarfaktor (Gong 2013, 16 ). 



 

  
 

36 

Alexander Lindberg 
 

 

 

3. Metod 
Detta examensarbete inriktar sig på att modellera och simulera hur fjärrvärme 

samt bergvärme påverkar förbrukningen av primärenergi, kostnaden för 

uppvärmning samt koldioxidutsläpp. För att kunna genomföra modelleringen och 

simulering utformades en solid teoretisk bakgrund, som arbetet kan grunda sig 

på. 

 3.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna bygga modellen och göra simuleringarna så genomfördes ett stort 

teoretiskt avsnitt, där de analysverktyg som senare används i arbetet förklaras 

och exemplifieras. Den teoretiska bakgrunden till värmepumpar och bergvärme 

analyserades och samtidigt så undersöktes även den senaste forskningen inom 

området. För fjärrvärme genomfördes en teoretisk analys angående kraftvärme, 

samt en genomgång på vanliga bränslen som utnyttjas i Sverige. Även en 

teoretisk del angående solceller involverades i arbetet.Insamlingen av data till 

fjärrvärmesimuleringen hämtades från driftsrapporter och andra dokument som 

Öresundskraft använder för sina rapporteringar.  

3.2 Beräkningsmall 

Skapades i OpenOffice calc och bygger på samma funktioner finns i Microsoft 

Office Excel. Mallen skapades för att enkelt kunna få fram 

primärenergiförbrukningen och koldioxidutsläppen för fjärrvärme. Då flera 

faktorer påverkade resultaten, till exempel vilka anläggningar utnyttjades, vilket 

bränsle förbrukades, hur mycket exporterades och så vidare, förenklades 

komplexiteten i modelleringen genom mallen. 

3.3 Bergvärmesimulering 

Genomfördes med hjälp av ett energikonsultföretag vid namn Accio. Till sin 

hjälp använde Accio analysprogram samt egen erfarenheter inom området för att 

skapa simuleringen och dimensioneringen av bergvärmeanläggningen. 

3.4 Kritik till vald metod 

I all modellering och simulering används approximationer vilka påverkas 

slutresultatet. I alla större projekt behövs avgränsningar och antaganden för att 

kontrollera storleken på projektet, flera av dessa kan ifrågasättas beroende på 

synsätt. För beräkningarna av miljövärden och miljöpåverkan hos fjärrvärme har 

projektet följt de rekommenderade och inom marknaden använda principerna. 

Hur väl dessa belyser den verkliga miljöbelastningen fördjupar sig inte studien i. 
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4. Genomförande 

4.1 Företagsbeskrivning 

Den 23 december 1859 byggdes det ett kommunalt gasverk i Helsingborg för att 

leverera gas till stadens gatulampor. Detta blev starten för Öresundskraft. För att 

undvika privat konkurrens på den revolutionerande teknologin elektricitet, så 

beslutades byggnationen av ett kommunalt elektriskt elverk 1889. Som i övriga 

världen expanderade användandet av elektricitet i hög takt. År 1915 byggdes 

världens första elförbindelse mellan två länder i Helsingborg, då Helsingborg 

sammankopplades med Helsingör. Nästa produktionsområde att införlivas i 

företaget 1964 var fjärrvärmen. Vid millenniumskiftet förändrades den gamla 

företagsstrukturen och dagens Öresundskraft såg sin början. Med internets 

framfört utvecklades ett bredbandsbehov och byggnationen av ett statsnät 

påbörjades (Öresundskraft, 2014). 

 

Idag är Öresundskraft ett av Sveriges största energibolag med cirka 260 000 

kunder och levererar energi samt tjänster inom el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, 

fordonsgas samt bredband. Huvudkontoret ligger i Helsingborg och företaget är 

än idag helägt av Helsingborgs stad. Under 2012 nettoomsatte Öresundkraft 

3027 Mkr och sålde 4 020 GWh energi (El 2 587, Fjärrvärme 1 196, Gas 223 och 

Fjärrkyla 14) (Öresundskraft, 2014). 

4.2 Nils Holgersson huset 

Då varje fastighet har sin individuella energisignatur blir jämförelse av redan 

existerande objekt förhållandevis ointressanta. Så för att få en rättvis jämförelse 

har i det i denna studie använts ett referensobjekt för alla systemalternativ. I detta 

fall har ett så kallat ”Nils Holgersson-hus” utnyttjats i beräkningarna. Ett Nils 

Holgersson-hus är ett standardiserat flerfamiljshus som framtagits av 

Fastighetsägarna för att kunna göra objektiva jämförelser 

uppvärmningsalternativ. 

 

Totalt innefattar bostaden 15 stycken lägenheter på 67 m
2
 och total fastighetsarea 

på 1000 kvm. 

Elförbrukning Fjärrvärme/Uppvärmningsbehov. 

Fastighetsel   15 000 kWh 

Hushållsel  34 500 kWh 

Säkring  35 A 

193 000 kWh 

Fjärrvärmeflöde 3 860 m
3
 

(Fastighetsägarna 2011) 

Huset är beläget inom Helsingborgs fjärrvärmenät och har en orienteringsfaktor 

på 40 grader från syd och en taklutning på 35 grader, vilket inte ger optimala 

men väl så önskade förutsättningar för solenergiinstallationer. 
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4.2.1 Energibehovet månadsvis för huset 

Av den årligen tillförda värmeenergin, 193 MWh, antas 25 % förbrukas som 

varmvatten. Årligen uppgår varmvattenförbrukningen till 48,25 MWh. De 

resterande 144, 75 MWh förbrukas för uppvärmning. 

 

Varmvattenförbrukningen är konstant över året och varierar inte beroende på 

utomhustemperaturen, vilket ger en dygnsförbrukning av cirka 132,2 kWh. Detta 

värde anses lika för årets alla dagar. Uppvärmningsbehovet korrigeras för 

graddagarna (se bilaga 1), vilket ger årsvariationen som visas i figur 4.1. 

 

 

 

 Figur 4.1 Energiförbrukningen för objektet över ett normalår. 
 

 

Värdena i figur 4.1 kommer troligtvis att svagt underskatta energibehovet under 

höst och vinter. Detta på grund av ökade tappvattenförbrukning, då inneboende 

tenderar att duscha längre och med högre temperaturer under de kallare 

månaderna.   
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4.3 Systemskiss 

 

Figur 4.2 Systemskiss över anläggningen 

 
Tre stycken scenarion kommer att testas i studien. 

1. Fjärrvärme 

2. Bergvärme 

3. Bergvärme tillsammans med solceller. 
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4.4 Fjärrvärme 

Fjärrvärmenätet i Helsingborg är relativt komplext och innehåller många 

produktionsanläggningar samt bränslen. Utöver detta så sker även export och 

import av värme från fjärrvärmenätet i Landskrona. Exporten av värme till 

Landskrona beräknas alltid som marginalvärme. Det vill säga att den värmen 

belastas med produktionsalternativet med den högsta produktionskostnaden, 

vilket oftast även är det med högst miljöpåverkan. Utan Landskronas import 

hade den värmemängden inte behövts producerats i Helsingborg. Följande 

anläggningar producerar värme i Helsingborg: 

 

 

 Filborna 

Är ett nybyggt kraftvärmeverk som huvudsakligen drivs av avfall och 

kompletteras med GROT, vilket ger primärenergifaktorerna 0,04 respektive 0,03 

(se tabell 2.1). I Helsingborgs fjärrvärmenät är det Filborna som står för 

baslasten, tillsammans med spillvärme från ett antal företag. Genom att verket 

även spelar en viktig roll för avfallshanteringen i området, är verket i drift året 

om. Filborna är det enda verket i Helsingborg med rökgaskondensering. De 

harmoniserade verkningsgraderna för elproduktionen är 0,25 respektive 0,33. För 

värmeproduktionen uppgår dessa till 0,80 samt 0,86 (se tabell 2.2). Under 2013 

låg elproduktionen nere under några sommarmånader, detta på grund av ett 

turbinhaveri. 

 

 Västhamnsverket (Vhv) 

Är ett äldre kraftvärmeverk som huvudsakligen används som komplement till 

Filborna verket. Driftstiden för verket är vanligtvis under vintermånaderna. Det 

huvudsakliga bränslet är pellets, vilket har en primärenergifaktor på 0,11 (Se 

tabell 2.1).  Den harmoniserade verkningsgraden för elproduktionen är 0,33 och 

för värmeproduktion 0,86 (se tabell 2.2). 

 

 Fjärrvärmecentralen Israel (FC-I) 

Är ett reservvärmeverk placerat i området Israel och är knutpunkten för 

fjärrvärmenätet. Verket drivs av olja (E01) och naturgas, vilket har 

primärenergifaktorerna 1,11 respektive 1,09 (se tabell 2.1). 

 

 Gasturbin (GTX) 

Är ett reservkraftvärmeverk i Västhamnsverket som drivs av naturgas. 

Primärenergifaktorn för produktionen är 1,09 (se tabell 2.1). Den harmoniserade 

verkningsgraden för elproduktionen är 0,53 och för värmeproduktion 0,90 (se 

tabell 2.2). 
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 Biogaspannan 

Är ett värmeverk som drivs av deponigas. Driften är året om och varierar 

beroende på mängd utvunnen biogas. Sedan en tid tillbaks så ägs och drivs 

pannan av O2 och Öresundskraft köper in värmen. Primärenergifaktorn för 

avfallsgasen är 0,15 (se tabell 2.1). 

 

 Värmepump 

Utnyttjar värmen i avloppsvattnet och producerar värme till nätet. Värmepumpen 

är lokaliserad i Västhamnsverket. 

 

Utöver all denna värmeproduktion så köper även Öresundskraft spillvärme från 

tre stycken företag i området. Totalt uppgick spillvärme i 301,595 GWh under 

2013. 

4.3.1 Primärenergi 

Under 2013 så förbrukades totalt 886,54 GWh fjärrvärme i Helsingborg. Under 

året varierade förbrukningen kraftigt med 147,56 GWh i januari som högsta 

mätvärde och 17,61 i juli som lägsta. Alla månadsvärden finns i tabell 4.2. 

 

Tabell 4.1 Faktisk förbrukning under 2013 (Öresundskraft) 

Beräkningsmall 

För beräkningarna av primärenergifaktorerna för fjärrvärmen i Helsingborg, 

skapades en mall i OpenOffice Calc. Programmet har samma funktioner som 

Excell. Alla värden som används i beräkningarna kommer från driftsrapporter 

och övriga dokument från Öresundskraft. Sammaställningen i form av mallar 

finns i bilaga 2. 

För att beräkna primärenergifaktorn behövs den mängd energi som har infogats i 

fjärrvärmeproduktionen. Detta utvinns med hjälp av vilka bränslen som har 

använts i produktionen. Exempelvis i januari månad förbrukades 26 644 ton 

pellets i Västhamnsverket. Med ett genomsnittligt energiinnehåll runt 4,9 

MWh/ton ger det en insatt energi på 130 556,6 MWh. Samma procedur sker med 

samtliga bränslen och i samtliga produktionsanläggningar. I nästa steg så adderas 

även den köpta spillvärmen samt energin från rökgaskondenseringen. När nu alla 

energimängder är beräknade så summeras de ihop. Återgår vi till exemplet med 

januari månad, så tillfördes totalt 253,83 GWh.  

Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

GWh 147,56 131,65 139,32 83,85 37,66 22,75 17,61 17,97 34,03 55,66 90,69 107,79 886,54 
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Nästa steg är att fördela den insatta energin mellan produktionsalternativen, 

värme eller kraftvärme. Den energi som har producerats i 

kraftvärmeanläggningarna ska allokeras enligt alternativproduktionsmetoden (se 

avsnitt 2.1.2). För att beräkna allokeringsfaktorn, procentsatsen av energin som 

ska belasta värmeproduktionen, behövs insatt energi. Dessa är de harmoniserade 

verkningsgraderna och de verkliga andelarna producerad el respektive värme. 

 

För att återgå till exemplet från januari månad och Västhamnsverket, där pellets 

användes i produktionen, så kan det utläsas att energin som producerades från 

pelletsen var 130 556,6 MWh. Ur tabell 2.2 så utvinns de harmoniserade 

verkningsgraderna för trädbränslen. För elproduktionen är det 0,33 och för 

värmeproduktion är det 0,86. Det sista som behövs för beräkningarna är hur 

mycket el samt värme som producerats i anläggningen. I januari så producerade 

Västhamnsverket 36 370 MWh el och 81 401 MWh värme (figur 4.3). Med hjälp 

av alternativproduktionsmetoden beräknades allokeringsfaktorn till 0,462. 

Genom att multiplicera allokeringsfaktorn med den insatta energi, fås den andel 

energi som belastar värmeproduktionen. I detta fall uppgår denna till 60 319,84 

MWh. 

 

 

Figur 4.3 Primärenergi som utnyttjas i kraftvärmeproduktion i Västhamnsverket. 

 

Efter att energin som belastar fjärrvärmen är fastställd så hanteras importen och 

exporten av värme till Landskrona. Under januari så exporterades 1 135,5 MWh 

energi från Västhamnsverket till Landskrona (se figur 4.3). Kvar för 

miljöbelastningen i Helsingborgs fjärrvärmenät blir 59 194,34 MWh. 

 

I sista steget multipliceras den insatt energin med bränslets primärenergifaktor, 

för pellets är denna 0,11. Kvar återstår primärenergiförbrukningen, som i detta 

fall uppgår till 6 510,28 MWh. Vilket motsvarar 542,5 ton råolja
2
 eller 1 328,5 

ton pellets
3
. 

 

I anläggningar som endast producerar värme eller när av någon anledning 

elproduktionen ligger nere, sker ingen allokering. Här belastas istället 

fjärrvärmen med all insatt energi. Beräkningarna för dessa anläggningar är exakt 

lika som för kraftvärmeanläggningarna förutom fördelningen med 

allokeringsfaktorn. 

 

                                                 
2 
toe (ton oljeekvivalent) där 1 Ton råolja motsvarar 12 MWh (Boyle 2004, 438). 

3
1 ton pellets motsvarar 4,9 MWh (Öresundskraft) 



 

  
 

43 

Alexander Lindberg 
 

 

I produktionen förbrukas även en stor del el. Värmepumpen är en av de stora 

elförbrukarna under drift. Då värmen som värmepumpen producerar till 

fjärrvärmen är dess primära användningsområde, så belastas fjärrvärmen med all 

primärenergiförbrukning. Elen som värmepumpen förbrukar köper 

Öresundskraft som produktionsspecifik förnyelsebar el, vilket har en PEF på 1,1 

(se figur 2.6). I januari månad förbrukade värmepumpen 6 449 MWh el (se figur 

4.4). Med en PEF på 1,1, blir primärenergiförbrukning 7 093,9 MWh under 

månaden. Vilket motsvarar 591 ton råolja eller 1 448 ton pellets. 

 

 
Figur 4.4 Elförbrukning i produktionen. 

 

Övriga elförbrukare i fjärrvärmenätet är anläggningarna själva och dess pumpar. 

Det som i figur 4.4 benämns som hjälp-el är elen som förbrukas i distributionen, 

där den största delen förbrukas av pumparna som distribuerar fjärrvärmen. All el 

som förbrukas i kraftvärmeanläggningarna, det vill säga Västhamnsverket (Vhv), 

Filborna och GTX, allokeras beroende på bränslets allokeringsfaktor samt 

bränsleandelar (se figur 4.4). Exempelvis under januari månad så var 

allokeringsfaktorn för elen i Västhamnsverket 0,4621 (se figur 4.4), vilket är 

rimligt då pellets upptar 97 % av det tillförda bränslet och pelletsens 

allokeringsfaktor var 0,462. De övriga bränslena ökar endast allokeringsfaktorn 

med 0,1 procent. Under januari förbrukades totalt 3 778,5 MWh el i 

fjärrvärmeproduktionen. Detta ger en primärenergibelastning på 4 156,4 MWh, 

vilket motsvarar 346,4 ton råolja eller 848 ton pellets. 

 

För att se all primärenergi som kan belasta fjärrvärmen sammanställts se figur 

4.5. Genom att utnyttja allokering mellan el och värme, spillvärme samt bränslen 

med låg PEF blir fjärrvärmens primärenergibelastning under januari 20,395 

GWh trots att hela 253,83 GWh värme har tillförts produktionen. Genom att 

använda den faktiska förbrukningen i nätet och primärenergibelastningen, får 

fjärrvärmen ett PEF värde. Under januari månad med dåvarande förluster och 

bränsleandelar, uppgick PEF till 0,138, vilket betyder att för varje kWh 
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förbrukad fjärrvärme förbrukas endast 0,138 kWh primärenergi, med nuvarande 

beräkningsmetoder för primärenergibelastning. 

 

 

Figur 4.5 Total primärnergibelastning för fjärrvärmen och primärenergifaktorn. 

 
Då primärenergifaktorerna är beräknade månad för månad kan dessa användas 

för att beräkna vilken primärenergipåverkan som huset har månad för månad. 

 

4.4.2 Ekonomi 
Fjärrvärmesystemet i dessa beräkningar har en avskrivningstid på 15 år och en 

kalkylränta på 6 %. 

Grundinvestering 

Kostnaden för en näringsidkare att ansluta fjärrvärme kan variera kraftigt. 

Avgörande för kostnaden är avståndet till existerande fjärrvärmenät samt vilka 

markytor som påverkas. Anslutningar där hårdytor och asfalt behövs återställas 

ökas grävkostnaden per meter. Utifrån förbrukningen för objektet samt med en 

genomsnittlig anslutning för fastigheter i denna storleken så hamnar kostnaderna 

runt 75 000-100 000 kr (Palmér 2014). För att vara på den säkra sidan kommer 

100 000 kr att användas i studien. För privatpersoner finns standardpriser att 

tillgå. Utöver anslutningskostnaden tillkommer kostnader för värmeväxlare och 

dylikt, vilket uppgår till en kostnad på 120 000 kr (Profu). Så totalt uppgår 

grundinvesteringen till 220 000 kr. 

Underhåll 

Kostnader för underhåll är relativt låg för fjärrvärmeinstallationer. Sett över dess 

livstid ligger kostnader uppskattningsvis på 650 kr per år (Profu). 

Drift 

Under fjärrvärmens drift krävs årliga inköp av energi i storleksordningen 193 

MWh. Energikostnaderna kan delas in i effekt, energi och flöde. För 

Öresundskrafts beräkningsmetod för effektkostnader hamnar objektet på 50 kW 

(Methi) vilket medför en årskostnad på 2 858 kr exklusive moms samt en 

effektkostnad på 464,4 kr exklusive moms per kW (bilaga 6). Totalt uppgår 

kostnaden för effektdelen till 26 078 kr/år. 

 

Energipriset hos Öresundskraft är säsongsvarierande och innehåller tre stycken 

priser. Under perioden november till mars, som benämns som vinterpris, så 
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uppgår kostnaden för energi till 55,6 öre/kWh exklusive moms (bilaga 6).  Under 

denna period förbrukar objektet 129 609,13 kWh (bilaga 4), vilket ger en 

energikostnad på 72 062,68 kr/år. 

 

Under perioderna april-maj och september-oktober så är prissättningen 32,04 

öre/kWh exklusive moms (bilaga 6). Energiförbrukning under dessa perioder är 

enligt bilaga 4 på 51 027,18 kWh, vilket ger en energikostnad för denna period 

på 16 349,12 kr/år. 

 

Den sista prissättningen är sommaren och innefattar perioden juni-aug. 

Prissättningen för perioden är 9,8 öre/kWh exklusive moms (bilaga 6). Under 

denna period så är dock förbrukningen låg, 12 393,6 kWh (bilaga 6). Detta ger 

en energikostnad för perioden på 1 214,57 kr/år. Totalt uppgår energikostnaderna 

till 89 626,37 kr/år. 

 

Den tredje och sista delen av driftskostnaderna är flödet. Totalt så förbrukar 

objektet 3 860 m
3
 per år. Öresundskraft debiterar dock endast under 

vinterperioden nov-mars. Genom att utnyttja graddagarna i bilaga 4, så utvinns 

en 2 923,95 m
3
 förbrukning under vinterperioden. Priset per m

3
 är 3,72 kr 

exklusive moms. Så den totala flödeskostnad är 10 877,1 kr.   

4.4.3 Koldioxidutsläpp 

Genom att återanvända beräkningsmallen från primärenergiberäkningarna med 

några modifieringar, så beräknades systemens klimatpåverkan, där den största 

förändringen var att primärenergifaktorn ersattes av bränslets utsläppsfaktor för 

CO2. 
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4.5 Bergvärme 

Simuleringen och dimensioneringen av bergvärmeanläggningen är gjord av 

Fredrik Hansson på Accio i Hässleholm. Accio är ett energikonsultföretag som 

bland annat specialiserar sig bergvärmesystem. Simuleringen är gjord enligt 

följande förutsättningar: 

 De geologiska förhållandena är beräknade för Helsingborgsområdet 

 Årbehovet 193 MWh 

 25 % är varmvattenuppvärmning 

 Dimensionerad utetemperatur (DUT) -14 grader 

 Max framledning vid (DUT) + 60 Grader 

 

Energibalansräkningen är gjord för 10 år. I figur 4.6 kan temperaturutvecklingen 

i bergrunden ses under de 10 åren. 

 

 

Figur 4.6 Temperaturutveckling i berggrunden år 1 till 10 (Bilaga 3). 

 

I figur 4.7 visas månadsvariationen i temperaturen för borrhållet under det tionde 

året. 

 

 

Figur 4.7 Månadsmedeltemperaturen i berggrunden år 10 (Bilaga 3). 
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För beräkningarna av driv-el används COP för de förekommande 

värmepumparna på marknaden. I tabell 4.2 kan behovet av driv-el och utvunnen 

energi från borrhåll ses. Beräkningarna har en felmarginal angående drivelen på 

2,3 %, vilket motsvarar 1300 kWh/år (bilaga 3). 

 

År 1 5 10 

Drivel värmepump (kWh/år) 53597 55947 57091 

Energi från borrhål (kWh/år) 139403 137053 135909 

Tabell 4.2 Uppdelningen mellan energi från borrhåll och el, år 1, år 5 och år 10 (Bilaga 

3). 

 

4.5.1 Primärenergi 

Genom att energin upptagen från marken ursprungligen genererats av 

solinstrålning, belastas inte den upptagna energin med någon primärenergi. Detta 

leder till att all primärenergi i anläggningen förbrukas av elenergin. Elen som 

används kan uppdelas i två varianter, varmvatten, som nämnts tidigare nästintill 

är konstant varje månad och uppvärmning som är säsongsberoende. 

 

Elförbrukningen som krävs för produktionen av varmvatten kan beräknas utifrån 

värmepumpens COP. Genom att dividera den totala nyttiggjorda energi, 193 

MWh, med elförbrukningen 57,091 MWh (år10, se tabell 4.2) utvinns COP. 

Årsmedel-COP för värmepumpen uppgår till 3,38. För januari så uppgick 

varmvattenförbrukningen till 4,098 MWh, med COP 3,38 krävs det 1,212 MWh 

el för att producera denna värme. 

 

Uppvärmningsbehovet korrigeras med hjälp av graddagarna enligt avsnitt 2.1.4. I 

januari förbrukar värmepumpen 7,339 MWh el (se tabell 4.3) och totalt 8,551 

MWh el under januari. Räknas primärenergiförbrukningen utifrån ett 

produktspecifikt avtal, förnybar el så som elförbrukningen i fjärrvärmen, blir 

årsförbrukningen 62,810 MWh (se tabell 4.3). Detta motsvarar 5,23 ton råolja. 

Om primärenergiförbrukningen dock beräknas utifrån den nordiska elmixern 

dubbleras förbrukningen till 138,926 MWh (se tabell 4.4), vilket motsvarar 11,58 

ton råolja per år. 

 

 

 

 

 



 

  
 

48 

Alexander Lindberg 
 

 

Månad Graddagar % Förbrukning 

Varmvatten 

El förb. 

Varmvatten 

El förb. 

Uppvärmning 

Primärenergi 

Förnybar 

Primärenergi 

Nord. elmix 

Jan 520 17,14 4 098 1 212,22 7 339,00 9 406,34 19 069,22 

Feb 475 15,66 3 701 1 094,79 6 705,29 8 580,09 17 394,17 

Mars 449 14,8 4 098 1 212,22 6 337,06 8 304,21 16 834,89 

April 315 10,38 3 966 1 173,18 4 444,50 6 179,45 12 527,42 

Maj 97 3,2 4 098 1 212,22 1 370,17 2 840,64 5 758,75 

Juni 5 0,16 3 966 1 173,18 68,51 1 365,85 3 198,63 

Juli 0 0 4 098 1 212,22 0,00 1 333,44 2 703,26 

Aug 0,1 0 4 098 1 212,22 0,00 1 333,44 2 703,26 

Sept 73 2,41 3 966 1 173,18 1 031,91 2 425,60 4 917,35 

Okt 246 8,12 4 098 1 212,22 3 476,82 5 157,94 10 456,56 

Nov 377 12,43 3 966 1 173,18 5 322,27 7 144,99 14 484,85 

Dec 477 15,72 4 098 1 212,22 6 730,98 8 737,53 17 713,35 

Totalt 3 034,1 100,02 48251 14 273,05 42 826,52 62 809,52 127 761,70 

 

Tabell 4.3 Beräkningar för primärenergi i kWh för bergvärme. 

4.5.2 Ekonomi 

Bergvärmesystemet har i dessa beräkningar en avskrivningstid på 15 år och en 

kalkylränta på 6 %. 

Grundinvestering 

Grundinvesteringen för installationen av bergvärmesystemet, inklusive 

värmepump, borrning och installation uppgår till 675 000 kr exklusive moms. I 

detta ingår inte återställning av hårdytor, då arbetet oftast sker på gräsytor (se 

bilaga 3). 

Underhåll 

Efter diskussion med Methi samt efter referensvärden i värmeräknaren 

producerad av Profu har kostnaden för underhåll satts till 8 700 kr. I detta är ett 

kompressorbyte inräknat under dessa 15 år. 

Drift 

Då driften av bergvärmesystem drivs av el ökas effektuttaget för huset. Detta 

kräver en större säkring, vilket i sin tur medför en ökad kostnad. Från 35 A som 

är säkring vid fjärrvärmedrift, alltså den säkring som klarar effektuttaget för 

hushållströmmen, ökas enligt Profu säkringen till 200 A. Detta är då säkringen 

som behövs för ett Nils Holgesson-hus med bergvärmesystem. Det ger en ökad 

kostnad på 31 240 kr/år exklusive moms. Utöver detta tillkommer 

elöverföringskostnaden på elnätet, vilket är en kostnad på 14,4 öre/kWh 

exklusive moms. Med en förbrukning av 57 091 kWh/år så uppgår 

elöverföringskostnaderna till 8 221,1 kr/år. Totalt är elnätskostnaderna för 

uppvärmningen 39 461,1. kr/år. 
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Kostnaderna för elinköpen per år ligger på 40 796,31 kr exklusive moms (se 

bilaga 7). Detta beräknat med månadsförbrukningen och månadselspotpriset för 

2013. I priset är energiskatten på 36,626 öre/kWh medräknat. 

4.5.3 Koldioxidutsläpp 

Hur mycket koldioxidutsläpp som 1 kWh el generera varierar ständigt. I 

verkligheten varierar sekund från sekund, beroende på vilka produktionsslag som 

är aktiva samt om import eller export sker. Dock sammanställs detta endast på 

årsbasis, vilket ger en väldigt förenklad syn på utsläppen. Skulle Sveriges elnät 

vara isolerat från den nordiska elmarknaden hade den svenska elen endast 

genererat i snitt 20 g CO2/kWh (Svensk energi). Dock fungerar inte den nordiska 

elmarknaden likt isolerade länder utan det sker ständigt import och export mellan 

alla länder. Detta ger ett komplext system med stora variationer i produktionsslag 

och klimatpåverkan. Som framkommit tidigare i studien har elen i den nordiska 

residualmixen en utsläppsfaktor på 258  g CO2/kWh. Enligt det Svenska 

miljöinstitutet (IVL) så ska all ökning av av elförbrukning anses vara marginalel. 

Det vill säga att konvertera från fjärrvärme till bergvärme ökar husets 

elförbrukning och ska då belastas med utsläppen från marginalel. Sker 

konvertering till bergvärme från direktverkande el, så minskas elförbrukningen 

och ska då belastas med den nordiska residualmixen. Utsläppen från komplexa 

marginalelen beräknas under åren 2009-2037 ligga på 670  g CO2/kWh (IVL).  
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4.6 Bergvärme tillsammans med solceller 

Genom att komplettera bergvärmeanläggningen med solceller ökar man 

investeringskostnaderna men man minskar behovet av inköpt drift el. 

4.6.1 Primärenergi 
Genom  egen produktion av elektricitet med solceller producerar anläggningen el 

utan primärenergibelastning. Detta leder till ett minskat behov av import av el, 

framförallt under sommarhalvåret. Denna minskade import av el minskar 

anläggningens primärenergibelastning. 

 

För att få fram den procentuella solinstrålningen månad för månad användes 

verkliga data inhämtad 2013 från Helsingborg. Genom timvärden från en 

solcarport kan månadsproduktionen samt totalproduktionen beräknas. I tabell 4.4 

kan månadsproduktionen och procentandelarna ses. Genom att beräkna fram 

procentuella fördelningen på solinstrålningen månad för månad kan olika 

storlekar på solcellsanläggningar jämföras med varandra. 

 

Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Tot 

Prod. (kWh) 54 127 513 669 760 814 825 657 515 252 100 48 5334 

% 1,01 2,38 9,62 12,54 14,25 15,26 15,47 12,32 9,66 4,72 1,87 0,9 100 

Tabell 4,4 Procentuell solstrålning för Helsingborg under 2013. 

 

Enligt tidigare examensarbete konstaterades det att i Karlskrona är den årliga 

solinstrålningen 1100 kWh/(m
2 

· år). Då detta är en kuststad på liknande latitud 

som Helsingborg, antas de ha liknande förutsättningar. 

 

Följande två solcellsanläggningar kommer att ingå i simuleringen. 

Anläggning 1 Anläggning 2 

- 5 kW 

- 20 st 250 W solpaneler 

- Växelriktare SMA SMP 5000 

- 15 kW 

- 60 st 250 W solpaneler 

- Växelriktare SMA SMP 15000 

 

Enligt ET-Solar (2013) har solcellspanel av monokristallint kisel med storlek 

250 W en verkningsgrad på 15,37 %. Verkningsgraden sjunker dock under 

livstiden, vilket ger lägre eluttag i slutet av livstiden. Solcellen har en 

ramdimension på 1,640 m · 0,992 m · 0,04 m vilket ger en total tak-area för 

anläggning 1 på 32,54 m
2
 och anläggning 2 på 97,61 m

2
.
 

 

Varje solcellspanel innehåller 60 stycken celler med dimensionen 0,156 m · 

0,156 m, vilket innebär att varje panel får en aktiv yta av 1,46 m
2
. För 
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anläggningen 1 ger detta en aktiv totalyta på 29,2 m
2
. Den större anläggningen 2 

får en aktiv totalyta på 87,6 m
2
. 

 

Växelriktaren Sunny boy (SMP 5000) från SMA solar technology har en 

genomsnittlig verkningsgrad på 95,5 % och Sunny tripower (SMP15000) har en 

genomsnittlig verkningsgrad på 98,3% (SMA 2014). 

 

Med ekvation 8 och ovanstående värden så producerar anläggning 1, 4 434,2 

kWh/år. Anläggning 2 producerar 13 692,5 kWh/år. 

 

Genom att multiplicera årproduktionen med månadsvariationerna av 

solinstrålning fås produktionen månad för månad för båda anläggningarna. 

4.6.2 Ekonomi 

Solcellernas livslängd beräknas till 25 år och kalkylränta beräknas till 6 %. 

Grundinvestering 

Grundinvesteringen för installationen av bergvärmesystemet är som i föregående 

avsnitt 675 000 kr exklusive moms. Kostnaden för en solcellsanläggning är cirka 

15 kr/W (Fälth) vilket ger en grundinvestering på 75 000 kr exklusive moms för 

en 5 kW anläggning. Den större anläggningen på 15 kW har en grundinvestering 

på 225 000 kr exklusive moms. 

Underhåll 

Överlag är underhållet av solceller obefintligt eller väldigt nära noll. Enligt en 

studie gjord i Springerville USA, så uppgår underhållskostnaderna för solceller 

till 0,12 % av grundinvesteringen (Moore & Post 2008). För 5kW-anläggningen 

innebär detta en årskostnad på 90 kr och för 15 kW anläggningen 270 kr.    

Drift 

Utöver de 39 461,1. kr/år som är elnätskostnaderna så krävs det import av el till 

systemen. Genom produktion från solcellerna minskas dock behovet. För en 

anläggning med 5 kW solceller är årskostnaden för elinköp 37 387,77 kr 

exklusive moms. Med 15 kW anläggningen minskar kostnaderna till 31 125,71 

kr/år exklusive moms (bilaga 7). I dessa beräkningar ingår energiskatten. 
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultaten från simuleringarna och beräkningarna 

under projektet. 

5.1 Primärenergi 

Nedan presenteras primärenergiförbrukningarna för systemalternativen. 

5.1.1 Fjärrvärme 

Under 2013 varierade primärenergifaktorn för fjärrvärmen i Helsingborg. På 

grund av utnyttjandet av spillvärme och andra bränslen med låga 

primärenergifaktorer får fjärrvärmen i Helsingborg en låg miljöbelastning (se 

figur 5.1). Under perioden juni-augusti är primärenergifaktorn som högst. Två 

avgörande faktorer ligger bakom dessa resultat. För det första är förbrukningen  i 

fjärrvärmenätet under dessa månader låg och för det andra är elanvändningen i 

produktionen och distributionen förhållandesvis konstant över året. Under 

sommarmånaderna så producerar Öresundskraft mer värme än vad som 

förbrukas i nätet, vilket leder till att värme dumpas i havet. Den röda linjen i 

figur 5.1 visar ett uppskattat värde, framtaget utifrån andra månaders 

allokeringsfakoterer,  över primärenegifaktorn utan ett turbinhaveri. Utan 

turbinhaveriet hade primärnergifaktorn varit betydligt lägre under juli och 

augusti, dock fortfarande högst sett över året.  

Figur 5.1 Primärenergifaktorn för fjärrvärmen i Helsingborg under 2013. 

 

Under perioden maj till oktober står hjälpelen för omkring 50 % av 

resursbelastningen under 2013, i detta ingår inte spillvärme eller 

rökgaskondensering då dessa inte har någon resursbelastning (se figur 5.2). 

Under vinterhalvåret står elförbrukningen till värmepumpen för en betydande del 

av miljöbelastningen, likvärdig med resursbelastningen från alla övriga bränslen 
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(se figur 5.2). 

 

 

Figur 5.2 Fjärrvärmens resursbelastningsandelar under 2013. 

 

Med de aktuella månadsvariationerna av primärenergifaktorn för fjärrvärmen 

beräknades primärenergiförbrukningen för Nils Holgersson-huset. I figur 5.3 ses 

förbrukningen för året 2013. Den röda linjen i figur 5.3 är den uppskattade 

förbrukningen för huset utan turbinhaveri. Utan haveriet hade förbrukningen 

minskat under perioden juli-oktober. 

 

Figur 5.3 Primärenergiförbrukningen i ett Nils Holgersson hus under 2013 med 

fjärrvärme som uppvärmning. 
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5.1.2 Bergvärme 

Vid bergvärme som uppvärmningsalternativ för huset så följer 

primärenergibelastningen säsongsvariationerna i temperatur (se figur 5.4). Med 

beräkningarna av el med primärenergifaktorn enligt den nordiska elmixern blir 

skillnaden i förbrukningen sommar/vinter betydligt större än vid 

produktionsspecifik (förnybar) elinköp. 

Figur 5.4 Primärenergiförbrukningen i objektet under 2013 med bergvärme som 

uppvärmning. 

5.1.3 Bergvärme med solceller 

Genom att komplettera bergvärmeanläggningen med solpaneler så minskas 

miljöbelastningen under sommarmånaderna. Med en solcellsanläggning på 5kW 

så krävs stundtals en väldigt låg elimport, vilket ger en låg miljöbelastning under 

perioden maj-september (se figur 5.5). 

Figur 5.5 Primärenergiförbrukningen i huset under 2013 med bergvärme kompletterat 

med solpaneler 5 kW. 

Dimensioneras solcellsanläggningen upp till 15 kW så sjunker miljöbelastningen 

ytterligare. Under månaderna juni - augusti blir systemet en nettoexportör av el 

(se figur 5.6). Systemet har under denna period ingen miljöbelastning, utan 
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hjälper istället till att minska primärenergifaktorn för elen i nätet. 

 

Figur 5.6 Primärenergiförbrukningen i huset under 2013 med bergvärme kompletterat 

med solpaneler 15 kW. 

5.1.4 Jämförelse 

Jämförs systemen månadsvis över året, framgår vissa trender. Under perioden 

oktober- april har alla övriga system svårt att konkurrera med fjärrvärmen. Under 

januari månad så förbrukar fjärrvärmesystemet 3995 kWh primärenergi jämfört 

med de övriga systemen som alla ligger inom intervallet 9300 – 9400 kWh 

primärenergi (se figur 5.7). Först i maj månad närmar sig alla system varandra 

och i juni månad förlorar fjärrvärmen i konkurrens med bergvärme kompletterad 

med 15 kW solceller. Under perioden juli-augusti så förbrukar båda systemen 

med solceller mindre primärenergi är systemet med fjärrvärme (se figur 5.7). Sett 

över hela året så förbrukar aldrig bergvärmesystemet utan solceller mindre 

primärenergi än fjärrvärmesystemet under någon månad (se figur 5.7). 
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Figur 5.7 Primärenergiförbrukningen i huset under 2013 för samtliga system. 

 

I figur 5.8 ses den totala primärenergiförbrukningen av alla systemen över hela 

2013. Fjärrvärmen har lägst primärenergiförbrukning på 23,362 MWh, vilket 

motsvarar 1,946 ton råolja eller 4,768 ton pellets. Per lägenhet blir förbrukningen 

0,130 ton råolja och 0,317 ton pellets. Bergvärmesystemet  har den högsta 

primärenergiförbrukningen på 62,809 MWh, vilket motsvarar 5,234 ton råolja 

eller 12,818 ton pellets. Per lägenhet blir förbrukningen 0,349 ton råolja och 

0,855 ton pellets. Som jämförelse så förbrukar en bil cirka 1,057 ton råolja eller 

2,589 ton pellets per år
4
. 

Figur 5.8 Primärenergiförbrukningen i huset totalt under 2013 för samtliga system. 

                                                 
4
Bensinförbrukning på 0,7 liter/mil och körsträcka på 2000 mil/år. PEF bensin 1.11 (Jönköpings 

kommun) och ett energiinnehåll på 9,06 (Biogasportalen) 
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5.2 Ekonomi 

Nedan presenteras de ekonomiska resultaten för systemen. 

5.2.1 Fjärrvärme 

Den totala årskostnaden för fjärrvärmen är 149 882 kr. Den största delen av 

årskostnaden är driften vilket motsvarar 84 % av kostnaderna (se figur 5.9). I 

totalen är underhållskostnaderna en marginell utgift då den inte ens uppgår till 

1%. 

 

Figur 5.9 Årskostnaden för fjärrvärme. 

5.2.2 Bergvärme 

Den totala årskostnaden för bergvärmesystem är 158 455 kr. Den största utgiften 

är driften som står för 51 % av kostnaderna (se figur 5.10). Därefter följer 

kapitalkostnaden på 44 % och underhållskostnaderna på 5 %. 

Figur 5.10 Årskostnaden för bergvärmesystemet. 
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5.2.3 Bergvärme med solceller 

Den totala årskostnaden för bergvärmesystemet med solceller 5 kW är 161 004 

kr. För systemet är utgifterna för kapital samt drift i liknande storlek, 47 

respektive 48 procent. Underhåll står endast för 5 % av totalkostnaden (se figur 

5.11). 

Figur 5.11 Årskostnader för bergvärmesystem med solceller 5 kW. 

 

Årskostnaden för det större systemet med 15 kW solceller är 166 657 kr. 

Systemet är det första där kapitalkostnaderna är den största utgiften på 52 % (se 

figur 5.12). Med hjälp av den egenproducerade elen, sjunker dock 

driftkostnaderna till 42 % av totalkostnaderna. Underhållskostnaderna är även 

för detta system förhållandevis små och upptar 5 % av kostnaderna. 

 

 

Figur 5.12 Årskostnader för bergvärmesystem med solceller 15 kW  
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5.2.4 Jämförelse 

Av de fyra system är det fjärrvärmen som har lägst årskostnad med 149 882 kr 

(se figur 5.13). De övriga system har en liknande årskostnad och ligger runt         

9 000-17 000 kr över fjärrvärmen. 

Figur 5.13 Jämförelse av årskostnaderna för systemen. 
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5.3 Koldioxidutsläpp 

Nedan presenteras de årliga utsläppen av koldioxid för systemen. 

5.3.1 Fjärrvärme 

För fjärrvärmen så varierar koldioxidutsläppen per kWh under året. Under  

sommarmånaderna ökar fjärrvärmens klimatpåverkan, då förbränning av avfall 

sker samtidigt som förbrukningen i nätet är lågt. Juli månad har högst 

klimatpåverkan under året med 229 g CO2/kWh (se figur 5.14). Den röda linjen i 

figur 5.14 är den uppskattade miljöpåverkan för fjärrvärmen utan turbinhaveriet. 

Fortfarande är miljöpåverkan högst under juli månad,  dock betydligt lägre och 

ligger på 104  g CO2/kWh.  

 

Figur 5.14 Fjärrvärmens koldioxidutsläpp per kWh under 2013. 

 

Med husets energibehov och fjärrvärmens utsläppsfaktor blir klimatpåverkan 

under året enligt figur 5.15, där utsläppen av koldioxid överstiger 900 kg under 

två månader, juli och oktober. Under maj, juni och augusti ligger utsläppen under 

500 kg. Den röda linjen i figur 5.15 är de uppskattade utsläppen från huset ifall 

turbinhaveriet inte hade inträffat. Utan turbinhaveritet hade husets utsläpp av 

koldioxid minskat drastiskt under sommarmånaderna och februari blir istället 

månanden med mest koldioxidutsläpp.  
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Figur 5.15 Husets koldioxidutsläpp under 2013. 

 

5.3.2 Bergvärme 

Med bergvärme som uppvärmningsalternativ för huset, blir koldioxidutsläppen 

låga under sommarmånaderna. Vid köp av förnybar el är utsläpp i princip noll 

och redovisas därför inte i diagrammen. Med det ökande elbehovet under vintern 

stiger koldioxidutsläppen. Detta kan ses i figur 5.16. 

 

Figur 5.16 Koldioxidutsläpp med bergvärme som uppvärmningsalternativ. 

5.3.3 Bergvärme med solceller 

Med det minskande behovet av el under sommaren så minskas 

koldioxidutsläppen för dessa månader. För systemet med 5 kW solceller sjunker 

utläppen något och närmar sig noll under perioden juni-augusti (se figur 5.17). 
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Figur 5.17 Koldioxidutsläpp för system med bergvärme och 5 kW solceller. 

 

Med den större 15 kW-anläggningen får systemet negativa utsläpp under 

sommaren (se figur 5.18). Det vill säga, att systemet matar ut koldioxidfri el till 

den nordiska elmarknaden, vilket genererar i mindre fossila bränslen och mindre 

koldioxidutsläpp i den nordiska elmixen. Detta teoretiskt räknat då 

anläggningens bidrag är marginell till den totala förbrukningen i nätet. 

Figur 5,18 Koldioxidutsläpp för system med bergvärme och 15 kW solceller. 

5.3.4 Jämförelse 
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genererar fjärrvärmesystemet mindre koldioxidutsläpp än de övriga systemen (se 

figur 5.19). Under sommarmånaderna är dock fjärrvärmens utsläpp något högre 

än för de övriga systemen. Utan turbinhaveriet så producerar bara fjärrvärmen 

mer utsläpp en de övriga system under juni och juli (se figur 5.19).  

Figur 5.19 Koldioxidutsläpp för samtliga system, beräknat på nordisk residualmix.   

Under ett år genererar fjärrvärmesystemet 8 000 kg koldioxid (se figur 5.20), 

vilket per lägenhet blir 533 kg koldioxid. Högst utsläpp genererar 

bergvärmesystemet, på årsbasis uppgår utsläppen till 14 730 kg och per lägenhet 

blir utsläppen 289 kg, vilket nästan är en dubblering jämfört med fjärrvärmen. 

Som jämförelse genererar en bil årligen 3 800 kg koldioxid, baserat på 2000 

mil/år och bensinförbrukning på 0,7 liter/mil (1,9 kg/mil). Per lägenhet så 

producerar inte fjärrvärmen mer koldioxid än 5 stycken enkelresor till Stockholm 

från Helsingborg med bil. En vinterresa till Thailand för två vuxna och två barn 

genererar runt 10 000 kg koldioxid, vilket är mer utsläpp än från fjärrvärme 

(Svensk energi). 

Figur 5.20 Koldioxidutsläpp för samtliga system på årsbasis, med nordisk residualmix. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Under sommarmånaderna dumpas värme i havet, detta på grund av att den 

producerade värmen är större än efterfrågan i nätet. Värmen som dumpas  är 

vanligtvis producerad i Filbornaverket. Men genom att Filborna är en viktig del 

av avfallshanteringen i regionen krävs en kontinuerlig drift över året. Detta 

påverkar fjärrvärmens miljövärden negativt under vissa sommarmånader. Ska 

man då verkligen belasta fjärrvärmen med utsläpp som framtvingas av 

avfallshantering? Med dagens synsätt inom energi och miljö sektorn ska 

fjärrvärmen belastas med utsläppen, vilket är diskutabelt. Grundläggande för 

beslutet bör vara hur väl sorterat avfallet är enligt min mening. Är det osorterat 

hushållsavfall som förbränns bör systemet få en högre resurs- och 

miljöbelastning som det är idag. Detta på grund av att delar av avfallet skulle 

kunna tas till vara på andra sätt, så som till exempel inom biogasproduktion. Vid 

sådan drift förbränns användbart avfall helt i onödan under sommaren. Är fallet 

som för Öresundskraft, där avfallet är sorterat restavfall, där ingen övrig 

användning för avfallet än deponi finns. Bör inte fjärrvärmen stå för 

miljöbelastningen för den onödigt producerade värmen i avfallshanteringen. Hur 

miljöbelastningen helt ska allokeras vid sådana driftlägen bör disskuteras av 

berörda myndigheter och instanser. Samtidigt så finns möjligeten att problemet 

försvinna av sig själv i framtiden då fjärrkyla förhoppningsviss kommer att öka 

användandet av den producerade värmen under sommarmånaderna. En ökande 

andel fjärrkyla kommer även att påverkar beräkningar likt de som denna studie 

baseras på, då de kommer stå för en mer betydande del av produktionen. Idag 

motsvarar försäljningen av fjärrkyla 0,3 % av energiförsäljningen och studien har 

heller inte tagit hansyn till denna energimängd. 

 

Många spännande trender och oväntade resultat framkom när 

primärenergifaktorn för fjärrvärmen beräknades månadsvis för första gången. 

Sedan tidigare var den allmäna uppfattningen att primärenergifaktorn följde 

prisskillnaderna för fjärrvärmen. Det vill säga, högre pris, högre produktion och 

högre primärenergifaktorn under vinterhalvåret. Förhoppningsvis kan dessa nya 

infallsvinklar hjälpa Öresundkraft att utveckla sin fjärrvärme och dess 

resursförbrukning samt miljöpåverkan. För att ge studien en ytterligare 

dimension hade det varit intressant att beräkna primärenergifaktorn och 

utsläppsfaktorn för elen månadsvis under året. Detta hade gissningsvis gett 

bergvärmeanläggningarna sämre miljövärden under några vintermånader. För 

solcellsanläggningarna hade detta gissningsvis även minskat deras bidrag till 

koldioxidminskning under sommarmånaderna. Detta på grund av att solcellerna 

producerar som mest energi när majoriteten av produktionsslagen i nätet är 

koldioxidneutrala. Dock så fanns inte riktigt tiden för en sådan analys men 

framförallt så finns inte informationen och data tillgängliga. Och utifrån vad jag 

förstått så är heller inte elbranschen alltför intresserade till sådana analyser, då de 

anser att årsbasisanalyser är mer än fullgoda. 
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De temperaturer som har används i simuleringarna i denna studie är vanliga i 

dagens existerande villor och större anläggningar. Dock har under de senaste 

åren mer energisnåla hus börjat byggas. Det minskade energibehovet 

tillsammans med modern golvvärme minskar behovet av höga 

framledningstemperaturer. De lägre framledningstemperaturerna gynnar 

värmepumpen, detta då COP förbättras betydligt. Detta är något som bör 

betraktas vid val av ansluttning för nyproducerade villor och anläggningar. 

 

Sett ur resursutnyttjande så är fjärrvärme det bästa alternativet enligt denna 

studie, detta trots turbinhaveriet som försämrade dess resultat under 

sommarmånaderna. Tack vare att förbrukningen i huset var så pass låg under 

sommarmånaderna då primärenergifaktorn för fjärrvärmen var hög, gav 

turbinhaveriet en låg påverkan i årsresultatet. Räknar man bort turbinhaveriet så 

förbättras resultatet för fjärrvärmen ytterligare. För bergvärmesystemen är det 

deras höga resursutnyttjande under vintermånaderna som slår igenom alldeless 

för mycket för att den ska kunna konkurrera med fjärrvärmen. Med hjälp av 

solcellsanläggningarna så förbrättras resultaten, dock till stora kostnader. För 15 

kW anläggningen, som markant förbrättrar primärenergiförbrukningen under 

sommarmånaderna, ger en ökad årskostnad för bergvärmesystemet med 8 000 kr. 

Jämfört med fjärrvärmen kostar det bästa bergvärmesystem 17 000 kr mer per år 

och förbrukar runt 25  MWh primärenergi mer än fjärrvärmen. Vilket är en ökad 

årsförbrukning på 2,08 ton råolja eller 5,1 ton pellets.  

 

Jämför man fjärrvärmen med bergvärmesystemen, som förbrukar el med utsläpp 

enligt den nordiska residualmixen, så producerar fjärrvärmen lägst utsläpp av 

alla systemen, detta även med turbinhaveriet. Koldixidutsläppen från fjärrvärmen 

är så pass låg att alla 15 lägenheter släpper nästa ut samma mängd koldioxid som 

2 stycken genomsnittliga bilar släpper ut per år. Med ursprungsmärkt el som är 

klimatneutral så får bergvärmesystemen nästan noll klimatpåverkan. Detta 

tillvägagångsätt är både bra och dåligt. Det positiva är att man visar ett intresse i 

att minska sin egen klimatpåverkan och ökar efterfrågan på ursprungsmärkt el. 

Det negativa att om inte andelen förnybara produktionslag ökar, så innebär detta 

bara att den nordiska residualmixen får större klimatpåverkan och utsläppen har 

då bara förflyttats från ett hus till ett annat.  

 

Sett till nuvarande förutsättningar och data så visar studien att fjärrvärmen i 

Helsingborg är väldigt konkurrenskraftig i alla avseenden. Endast 

koldioxidutsläppen kan bli lägre med bergvärmesystemen ifall ursprungsmärkt el 

utnyttjas. Dock är koldioxidutsläppen från fjärrvärmen som nämnts i resultatet 

förhållandevis små, då transport och liknande står för betydligt större utsläpp.  
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Månad Graddagar Procentsats 

(%) 

Månadsförbrukning 

 (kWh) 

Varmvatten 

(kWh) 

Med varmvatten 

(kWh) 

Januari 520 17,14 24 810,15 4 098 28 908,15 

Februari 475 15,66 22 667,85 3 701 26 368,85 

Mars 449 14,80 21 423 4 098 25 521 

April 315 10,38 15 025,05 3 966 18 991,05 

Maj 97 3,20 4 632 4 098 8 730 

Juni 5 0,16 231,6 3 966 4 197,6 

Juli 0 0,00 0 4 098 4 098 

Augusti 0,1 0,00 0 4 098 4 098 

September 73 2,41 3 488,48 3 966 7 454,48 

Oktober 246 8,12 11 753,7 4 098 15 851,7 

November 377 12,43 17 992,43 3 966 21 958,43 

December 477 15,72 22 754,7 4 098 26 852,7 

Helår 3 034,1 100,02 144779 48 251 19 3023 
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