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Förord 
 
Efter en uppgift given av Per-Anders Fjellström för Bureåbostäder AB har detta 

examensarbetet utförts som en avhandling av utbildningen Energiteknik, Högskoleingenjör 

vid Luleå Tekniska universitet. Arbetet resulterade i en energikartläggning över ingående 

energi för sex hyresfastigheter i Bureå. Investeringskalkyler över värmekällabalans mellan 

bergvärme och pelletspannor har givits.  

 

Jag vill tacka Per-Anders Fjellström vid SP för en god uppgift och för handledning i projektet. 

Vill tacka Olov Karlsson för idéer och handledning med rapporten. Tack till Peter Sundberg 

vid SP för goda råd och konsultation.  

 

Skellefteå 

juni 2016 

 

  



 
 

Sammanfattning 
 
Under detta arbete har en energikartläggning över sex stycken hyreshus, (i rapporten 

benämnda som hus 29, 32, 61, 62, GK och PZ), gjorts åt Bureåbostäder AB. Ingående energi i 

form av pelletsvärme samt elvärme har sammanställts för att ta fram varje hyreshus 

värmebehov. Utifrån värmebehov har därefter investeringskalkyler för installation av 

bergvärme gjorts. Kalkylen resulterade i en lägre energiförbrukning av pellets för 

uppvärmning av samtliga hus i undersökningen.  

 

Resultatet från avhandlingen är:  

 Det effektiva värmevärdet för pellets har bestämts till 4900 kWh per ton. 

 

 Systemverkningsgrader för pannanläggningarna har bestämts till 71 % för 

pelletspannor samt 75 % för modifierade oljepannor. 

 

 Kartläggning över förbrukade pellets över åren 2013/2014, 2014/2015 och 

2015/2016 ger ett medelvärde i ton per år för respektive hus. Förbrukningen av 

pellets varierade mellan 13 ton till 38 ton per år för fastigheterna. 

 

 Efter att avdrag har gjorts för stora elförbrukare såsom tvättmaskiner samt 

motorvärmaruttag från fastighetselen beräknades ett medelvärde för tillförd elenergi  

i kWh per år. Den tillförda elenergin varierade mellan 4 000 kWh till 21 000 kWh per 

år för de olika fastigheterna. 

 

 Ett medelvärde för det totala värmebehovet togs därefter fram för respektive hus, i 

kWh per år 

o Hus 61 & 62 – 152 000 kWh/år 

o Hus 29 – 56 000 kWh/år 

o Hus 32 – 53 000 kWh/år 

o Hus GK – 54 000 kWh/år 

o Hus PZ – 82 000kWh/år 



 
 

 

 En investeringskalkyl för borrning samt inköp av bergvärmepump för respektive hus 

har därefter gjorts, där bergvärmen står för ca 70 % av det totala värmebehovet för 

fastigheterna. För hus 61 & 62 har två alternativ av bergvärmepump tagits fram. En 

break-even tid har därefter beräknats genom att räkna investeringskostnad minus 

besparing för varje kommande år:  

o För hus 61 & 62 med bergvärmepump, 30 kW: 6 år, drygt 4 månader 

o För hus 61 & 62 med bergvärmepump, 40 kW: 6 år, cirka 2 månader 

o För hus 29 med bergvärmepump, 4-16 kW: 6 år, drygt 7 månader 

o För hus 32 med bergvärmepump, 4-16 kW: 6 år, cirka 9 månader 

o För hus GK med bergvärmepump, 4-16 kW: 7 år, cirka 1 månad  

o För hus PZ med bergvärmepump, 24 kW: 5 år, drygt 9 månader 

 

 Skillnad i kostnader mellan respektive fastighet samt de olika värmepumparna med 

dagens kostnader har därefter tagits fram för att se om bergvärme är en lönsam 

investering.  

o För hus 61 & 62 med bergvärmepump, 30 kW: 53 000 kr 

o För hus 61 & 62 med bergvärmepump, 40 kW:  57 000 kr 

o För hus 29 med bergvärmepump, 4-16 kW: 22 800 kr 

o För hus 32 med bergvärmepump, 4-16 kW: 21 000 kr 

o För hus GK med bergvärmepump, 4-16 kW: 20 000 kr  

o För hus PZ med bergvärmepump, 24 kW: 29 000 kr 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

During this work, an energy survey of six apartment building, (in the report termed as house 

29, 32, 61, 62, GK and PZ), has been executed for Bureåbostäder AB. Input energy in the 

form of pellets- and electric heating has been inventoried to show the heat demand for each 

apartment building. Based on the heat demand investment calculations for the installation 

of geothermal heating have been made for each house. The calculation resulted in a lower 

pellets energy consumption for heating of every house in the survey.  

The results of the thesis are:  

 The net calorific value of the pellets was determined to be 4900 kWh per tonne. 

 

 System efficiencies for the boilers at Bureåbostäder have been set to 71% for pellet 

boilers and 75% for the modified oil boilers.  

 

 Inventory of tonnes of consumed pellets gives a mean value in tonnes per year for 

each house. The consumption of pellets ranged from 13 tonnes to 38 tonnes per year 

for the different properties.  

 

 After deductions of major electricity consumers such as washing machines and 

engine warmers were made on the property electricity, a mean value of the heating 

supplied by electricity was given for each property. The electrical energy input 

ranged from 4 000 kWh to 21 000 kWh per year for the different properties. 

 

 A mean value of the total heat demand was then calculated for each house, in kWh 

per year: 

o Hus 61 & 62 – 152 000 kWh/year 

o Hus 29 – 56 000 kWh/year 

o Hus 32 – 53 000 kWh/year 

o Hus GK – 54 000 kWh/year 

o Hus PZ – 82 000kWh/year 

 



 
 

 An investment calculation for drilling and the purchase of ground source heat pump 

(GSHP) for each house was then calculated, whereas 70 % of the total heat demand is 

accounted for by ground source heating. For house 61 & 62 two options of heat 

pumps are available. A break-even time was made by counting investment cost 

subtracted with the savings for every following year: 

o House 61 & 62 with GSHP, 30 kW: 6 years, more than 4 months 

o House 61 & 62 with GSHP, 40 kW: 6 years, around 2 months 

o House 29 with GSHP, 4-16 kW: 6 years, more than 7 months 

o House 32 with GSHP, 4-16 kW: 6 years, around 9 months 

o House GK with GSHP, 4-16 kW: 7 years, around 1 month  

o House PZ with GSHP, 24 kW: 5 years, more than 9 months 

 

 The differences in costs between each property, and each ground source heat pump, 

with today’s costs have then been calculated to see if geothermal heating is a viable 

investment.  

o House 61 & 62 with GSHP, 30 kW: 53 000 kr 

o House 61 & 62 with GSHP, 40 kW: 57 000 kr 

o House 29 with GSHP, 4-16 kW: 22 800 kr 

o House 32 with GSHP, 4-16 kW: 21 000 kr 

o House GK with GSHP, 4-16 kW: 20 000 kr 

o House PZ with GSHP, 24 kW: 29 000 kr 
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1. Inledning 
 

Med en inblick i hur mycket energi som ett företag förbrukar i sina lokaler, fastigheter eller 

industrier kan åtgärder utföras för att minska sina energiförbrukningar.  En sådan inblick fås 

genom energikartläggningar. Genom att minska sina energiförbrukningar kan företag hjälpa 

samhället mot en mer hållbar utveckling.  

 

Företaget Bureåbostäder äger ett antal hyresfastigheter i Bureå utanför Skellefteå. I 

dagsläget är värmekällorna till dessa hus pellets- och elpannor. Med mål att minska 

energikostnader vill man kartlägga energibehoven för hyreshusen och samtidigt se över om 

en balanserad uppvärmning med pellets och bergvärme kan vara lämplig för en 

kostnadseffektiv lösning. Att borra för bergvärme är väldigt kostsamt så det är önskvärt att 

endast borra för att täcka en större del av det totala effektbehovet för att sedan 

komplettera med de befintliga pelletspannorna när värmebehovet är som högst. 

 

1.1.  Syfte 
 
Projektet ska resultera i en energikartläggning över ingående energi i form av el och pellets 

för lägenhetshusen. Värmebehovet ska bestämmas för husen genom analys av ingående 

energi från tidigare år. Utifrån värmebehov kan ett lämpligt stort borrhål för bergvärme 

estimeras och en beräkning av break-even tid göras.  

 
 

1.2. Mål 
 
Målet är att genom energikartläggningen visa på möjligheter att minska kostnader för 

uppvärmning av husen samt att få ett kostnadseffektivt uppvärmningsalternativ med en 

balans mellan värmekällor. 

 
 
 
 



2 
 

1.3.  Avgränsningar 
 

 Beräkningar över energibehov för husen kommer ej att behandlas i detta arbete, då 

det redan finns information om ingående energi för att täcka värmebehovet. 

 Bureåbostäder har fler hyresfastigheter än vad som behandlas i denna rapport. 

Fastigheterna som behandlas är endast fastigheterna som i dagsläget har 

pelletsvärme som uppvärmningssystem. 

 Elkostnader eller elförbrukning för pelletsbrännare har inte tagits i beaktande.  

 I hus 62 står det en ren pelletspanna samt en modifierad pelletspanna. Då det inte 

går att urskilja hur stor del pellets som förbränns i vilken panna kommer 

systemverkningsgraden i beräkningar vara den för modifierade oljepannor.  

 Avdrag från fastighetselen för ventilation i hus PZ har inte gjorts då det varit svårt att 

fastställa hur ofta ventilationen faktiskt varit igång då lokalen mestadels stått tom. 

 Kartläggning av varmvattenberedning avgränsas då informationen om varmvatten tas 

från sommarmånaderna och dessa var mycket ojämna över de tre åren som 

undersöktes.  
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2. Bakgrund 
 

Nedan följer inledande information om fastigheterna som ingår i undersökningen samt de 

uppvärmningsalternativ som är intressanta för arbetet. 

 

2.1.  Fastigheterna 
 

I detta arbete görs energikartläggning av ingående energi till sex  hyreshus i 

Bureåbostäders ägo. Nedan följer en presentation av samtliga fastigheter som detta 

arbete har berört. Samtliga hus befinner sig på Skäret i Bureå, med undantag av hus PZ 

som står på Munkvägen. Inomhus kan man räkna med att Bureåbostäder har en 

medeltemperatur på 22 grader. 

 

2.1.1. Hus 61  

 

I huset bor det 12 hyresgäster fördelade över sex lägenheter. I de två lägenheterna med fyra 

rum och kök bor det barnfamiljer. De övriga fyra lägenheterna består av två treor och två 

ettor. Fastigheten är byggd 1951 och har självdragsventilation med köksfläktar som enda 

ventilationsaggregat. Huset har en uppvärmd källarvåning samt ett varmgarage på 46 m2. 

Fönstren i huset är av två-glas. Ytterväggens konstruktion är uppbyggt av trä och vinden har 

isolerats med spån. Vattenförbrukningen 2015 var 535 m3. 

Uppvärmningssystemet är vattenburet genom kulvert från hus 62. Därför kommer hus 61 & 

62 att kombineras i effektbehov i detta arbete. 

 

2.1.2. Hus 62 

 

I hus 62 finns det sex lägenheter varav fyra stycken är treor och två stycken är ettor. I huset 

som byggdes 1951 bor det åtta personer. Huset har en källarvåning som är uppvärmd till 

minst 10 °C. Även i detta hus är det självdragsventilation med köksfläktar som enda 

ventilationsaggregat.  
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Fönstren är av två-glas samt tre-glas. Väggens konstruktion är uppbyggd av trä och vinden 

har isolerats med spån.  Vattenförbrukningen år 2015 var 772 m3.  Uppvärmningssystem är 

vattenburen pelletsvärme samt el som stödvärme.  

 

I detta hus har solvärme installerats för att sköta en del av varmvattenberedningen.  

 

2.1.3. Hus 29 

I hus 29 finns det fyra stycken lägenheter med två rum och kök, samt två lägenheter med ett 

rum och kök. Totalt bor det nio stycken i detta hus. Huset har en källare som till en tredjedel 

är uppvärmd till minst 10 °C. Huset byggdes 1952 och ventilationssystemet är 

självdragsventilation med köksfläktar som enda ventilationsaggregat. Den uppvärmda ytan i 

huset är 365 m2, varav 312 m2 är uthyrt.  

 

Fönster består av två-glas och ytterväggens konstruktion är av trä. Vinden har isolerats med 

sågspån. Vattenförbrukningen under år 2015 låg på 482 m3.  

 

Uppvärmningssystem är vattenburen pelletsvärme samt el som stödvärme.  

 

2.1.4. Hus 32 

 

I hus 32 bor det sex hyresgäster i fyra stycken lägenheter med två rum och kök. Det har en 

källare som är uppvärmd till minst 10 °C. 1952 byggdes huset och renoverades 1980. 

Ventilationssystem är självdragsventilation med köksfläktar som enda fläktaggregat. Den 

uppvärmda ytan i huset är 390 m2, varav 237 m2 är uthyrt. 

 

Husets fönster består av två-glas och ytterväggens konstruktion är av trä. Vindisolering är av 

sågspån. År 2015 var vattenförbrukningen 325 m3. Hus 32 är enda huset som har 

tvättmaskiner drivna av hushållsel, det vill säga att varje lägenhet har varsin tvättmaskin.  

 

Uppvärmningssystem är vattenburen pelletsvärme samt el som stödvärme.  
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2.1.5. Hus GK 

 

Detta hus består av sex stycken lägenheter med två rum och kök. Det bor åtta hyresgäster i 

GK. Huset är byggt före 1929 och byggdes om 1950. Det har en källarvåning som är 

uppvärmd till en tredjedel. Ventilationssystem är självdragsventilation.  Den uppvärmda ytan 

i huset är 467 m2, varav 382 m2 är uthyrt. 

 

Huset har fönster av två-glas och ytterväggens konstruktion består av trä. Vinden är isolerad 

med sågspån. Vattenförbrukningen 2015 var på 252 m3.  

 

Uppvärmningssystem är vattenburen pelletsvärme samt el som stödvärme.  

 

 

2.1.6. Hus PZ 

 

Detta hus skiljer sig från de övriga då det finns tre lägenheter, två rum och kök, samt en 

pizzeria-lokal och en butik. I lägenheterna bor det sex hyresgäster. Huset är byggt 1919 och 

byggdes därefter om 1950. I restaurangdelen finns ett ventilationsaggregat, i övrigt är det 

självdragsventilation som gäller. Resturangen har en yta på 146 m2 och butikslokalen har en 

yta på 55 m2. Källarvåningen är uppvärmd till hälften. Den uppvärmda ytan i huset är 508 

m2, varav 405 m2 är uthyrt. 

 

Till butikslokal samt pizzeria består ytterväggen till större delen av fönster. Samtliga fönster 

är av två-glas. Ytterväggarnas konstruktion är uppbyggd av trä och vinden har isolerats med 

lösull. Vattenförbrukningen 2015 var 163 m3.  

 

Uppvärmningssystem är vattenburen pelletsvärme samt el som stödvärme.  
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2.2. Uppvärmningsalternativ 
 

Idag är det primära uppvärmningssystemet för fastigheterna pelletsvärme, med stöd från 
elvärme. Det intressanta uppvärmningsalternativet för framtiden är bergvärme.  
 

2.2.1. Pellets 

 
Pellets är ett biobränsle som ofta utvinns från sågspån från sågverk och andra träindustrier. 

Efter att sågspånet torkats så mals och siktas det innan det pressas ihop till pellets som 

därvid får en högre densitet än ursprungliga veden. Det krävs inga tillsatser för att få 

pelleten att hålla ihop då ligninet i träet smälter av friktionsvärmen från pressningen, och 

fungerar därför som lim. Sågspånsblandningen i pellets består ofta av gran och tall. Vissa 

lövträdssorter kan förekomma i blandningen (Strömberg & Herstad, 2012). 

 

Att elda pellets ses som ett miljövänligt alternativ. Detta för att biobränslen kan ses som 

relativt koldioxidneutralt så länge som tillväxten av bioenergi är lika stor som förbränningen. 

Koldioxiden som då förlöses vid förbränning anses bindas inom träets tillväxttid. Däremot 

kan fossila bränslen förekomma vid tillverkning samt transport av biobränslen 

(miljöforskning, 2012). 

 

Användandet av pellet har ökat kraftigt sedan slutet av nittiotalet. En bidragande faktor till 

detta är att förbränningspannorna till de förädlade trädbränslen så som pellets går att 

reglera över stora effektområden och antalet drifttimmar är betydligt fler än för icke 

förädlade trädbränslen så som ved eller spån. En annan faktor är att det krävs färre 

transporter och mindre förvaringsutrymmen för pellets än för de icke förädlade 

trädbränslena (Strömberg & Herstad, 2012). 
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2.2.1.1. Effektivt värmevärde 

 

Värmemängden som antas fås av ett bränsle vid fullständig förbränning kallas för 

värmevärde. När allt vatten i ett bränsle har gått ur bränslet i förbränningen fås det effektiva 

värmevärdet. Det effektiva värmevärdet är alltså den energi som förväntas utvinnas från 

bränslet.  

Det effektiva värmevärdet för pelleten som Bureåbostäder använder sig av fastställs här i 

denna rapport genom en serie försök som Peter Sundberg, SP,  har gjort till 4900 kWh/ton, 

se Bilaga 3.   

 

2.2.1.2. Pelletspannor 

 

Pelletspannor finns i olika tappningar. Det finns pelletspannor som är byggda just för 

ändamålet att bränna pellets, men det finns också pannor som tidigare varit oljepannor som 

modifierats och utrustats med pelletsbrännare.  

 

Oavsett vilket så fungerar konstruktionerna på liknande sätt, se figur 1. Pelleten matas från 

pelletsförråd till pelletbrännaren och sedan in i eldstaden. Här blandas pelleten med luft och 

förbränning sker. I vanliga pelletspannor är fullständig förbränning svår att uppnå, därför 

följer en viss del av värmemängden med i askan som bildas. En viss effekt går förlorad på 

grund av konvektion genom väggarna i eldstaden och värmer därmed upp rummet som 

pannan står i. Genom värmeöverföring värmer pelletförbränningen upp vattnet som går 

igenom tuber eller andra värmeöverförande ytor som finns i eldstaden. Därefter pumpas 

vattnet ut till radiatorsystemet som nyttig effekt genom framledningar. Vattnet överlåter en 

del av sin värme i radiatorerna genom konvektion och strålning för att sedan ledas tillbaka 

till pelletspannan via returledningar. Rökgaserna från förbränningen går ut genom skorsten 

(Alvarez, H., 2006).  
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Figur 1. principskiss för pelletspannor 

 

Förbränningsutrustningarna som Bureåbostäder använder sig av är dels en panna som är 

tillverkad för pelletsbränning och dels är det gamla oljepannor som modifierats genom att en 

pulverbrännare har monterats. Hus GK använder sig av en ren pelletspanna, en Thermia 

Biomatic +50. En pelletspanna samt en modifierad oljepanna står i hus 62, detta för att 

energin från dessa pannor även går till hus 61. För dessa pannor används i bostadsbeståndet 

pelletsbrännarna BeQuem 50D samt PX21. Hus 29 och 32 använder sig av den mindre 

pelletbrännaren BeQuem 20D. Det sista huset, PZ använder sig av båda storlekarna i 

BeQuem serien till en panna beroende på effektbehov under året. Vilken brännare som hör 

till vilket hus finns sammanfattat i tabell 1 tillsammans med varje brännares effektområde.  

Tabell 1. Tabell över de olika brännarna och dess effektområden, samt referenser till brännarna 

Hus Brännare  Effektområde referens 

62 KMP PX21 10-20 kW (PELLETS energi AB, 2016)2 

BeQuem 50D 17-50 kW PELLETS energi AB, 2016)1 

29 BeQuem 20D 8-25 kW (PELLETS energi AB, 2016)1 

32 BeQuem 20D 8-25 kW (PELLETS energi AB, 2016)1 

GK Biomatic 50+ 25-50 kW (Pelletvärme Väst, 2016) 

PZ BeQuem 20D 8-25 kW (PELLETS energi AB, 2016)1 

BeQuem 50D 17-50 kW (PELLETS energi AB, 2016)1 
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2.2.1.3. Verkningsgrader 

 

Förbränningsverkningsgrader kan enklast beskrivas som fullständig förbränning av bränslet 

med avdrag för summan av alla förluster. Förlusterna i detta fall är rökgasförluster så som fri 

värme, luftöverskott samt oförbränd andel bränsle i askan (ÄFAB, 2003). Den varierar 

kraftigt och beror på många olika faktorer, varav den största faktorn är tilluften. För att 

förbränningen ska bli så effektiv som möjlig krävs en god och kvalitativ blandning mellan luft 

och bränsletillförsel (Kirsanovs, Zandeckis, Veidenbergs, Blumbergs, Gedrovics & Blumberga, 

2014). Då förbränningsverkningsgraden ej tar hänsyn till förluster som sker i pannan kommer 

den verkliga verkningsgraden för systemet att bli betydligt lägre. För brännarna i 

Bureåbostäders ägo menar tillverkarna att samtliga ligger på en förbränningsgrad mellan 90-

95%.  

 

Pannverkningsgraden är förhållandet mellan producerad energi och tillsatt energi. Denna 

används framförallt för att jämföra olika pannors prestanda, men den säger ingenting om 

hur mycket energi som faktiskt går ut till byggnaden (ÄFAB, 2003).  

 

Det som säger något om hur mycket energi som går ut till byggnaden är 

systemverkningsgraden. Denna tar inte bara hänsyn till förbrännings- och 

pannverkningsgraden, utan också till förluster från radiatorsystem, ackumulatortank samt 

expansionskärl (ÄFAB, 2003).  

 

För att Bureåbostäder ska bibehålla en så bra systemverkningsgrad som möjligt så samlas 

aska ihop, d.v.s. dras, det stora förbränningsutrymmet två gånger i veckan under höst och 

vår. Under de kalla vintermånaderna sker dragning tre till fyra gånger för de mindre 

brännarna på 8-25 kW. För de större brännarna sker dragning ännu oftare. Helsotning av 

brännare och pannor sker 1 gång i månaden, se bilaga 2. För hus 32,29 och GK ligger 

rökgastemperaturerna mellan 80-120 °C när pannorna är sotade. För de stora brännarna 

brukar spannet vara 120-150 °C och för de små brännarna mellan 80-120 °C när de är 

sotade. Rökgastemperaturerna när brännarna är osotade ligger mellan 30-50 °C högre, se 

bilaga 2.  
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2.2.2. El 

 

När pelletsanläggningarna inte räcker till för att effektbehovet är för stort, till exempel när 

det är extra kallt ute eller stort behov av varmvatten eller vid driftsstörningar, kompletteras 

de med elpannor. Elpannorna är en del av det vattenburna uppvärmningssystemet som finns 

i Bureåbostäders hyresfastigheter. De fungerar på liknande sätt som pelletspannan med 

skillnaden att elpatroner värmer upp vatten för att sedan distribueras till huset. 

 

För att ta reda på hur mycket el går åt till uppvärmning av hyreshusen kommer 

undersökningen baseras på fastighetselen till husen. Information om fastighetselen kommer 

från Skellefteå Kraft, vilket är energibolaget som Bureåbostäder är kunder hos. Då 

fastighetselen inkluderar mer än endast uppvärmning, d.v.s. stödvärme och 

varmvattenberedning, måste vissa avdrag göras för husens elförbrukning.  

 

Vad ingår i fastighetselen för hyresgästerna? 

 Till samtliga hus ingår stödvärme i fastighetselen.  

 Med undantag av hus 32 så ingår användande av tvättstugorna i fastighetselen. I hus 

32 har varje lägenhet en enskild tvättmaskin som är kopplad till deras respektive 

hushållsel.  

 Motorvärmare ingår till hus 29, hus 61 samt till hus GK. Hus PZ har ett 

motorvärmaruttag, men det kommer ej tas hänsyn till i denna rapport i och med att 

det sällan används. 

 I övrigt ingår belysning av övriga ytor som ej är uthyrda samt varmvatten.  

 

För att tydliggöra hur stor del av fastighetselen som används till uppvärmning och 

varmvattenberedning kommer avdrag för användande av tvättmaskiner samt motorvärmare 

att göras med hjälp av schablonberäkningar. El för belysning beräknas ej då det antas 

korrigeras genom att avdragen för de större elförbrukarna hålls konstanta över stora delar 

av åren. 
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2.2.3. Bergvärme 

 

Bergvärme är en teknologi som efter 30 år av utveckling och forskning lett till en hållbar 

uppvärmningsteknologi med hög flexibilitet. Bergvärme erbjuder inte enbart värme utan kan 

också erhålla kyla till byggnader. På grund av klimatet i Sverige används sällan kylning till 

bostadshus. Med förnybar el till värmepumparna blir koldioxidutsläpp vid drift lika med noll. 

I Sverige blev det på 80-talet populärt med bergvärmepumpar och idag är värmepumpar det 

för bostadshus med vattenburna uppvärmningssystem populäraste alternativet. År 2005 var 

Sverige det land efter USA med flest installerade enheter för bergvärme (Curtis, Lund, 

Sanner, Rybach & Hellström, 2005). Bergvärme är ett uppvärmningsalternativ som tar energi 

från berggrunden och grundvattnet. I berggrunden lagras solvärme och grundvattnet hålls 

därför i en jämn temperatur året om. Det är ett uppvärmningssystem som därför skapar 

trygghet i och med att man kan räkna med en jämn uppvärmning året om. 

Investeringskostnaden för bergvärme är relativt hög och vinsten blir därför som störst ju 

större effektbehov en fastighet har(Thermia, 2016).  

För att kunna utvinna bergvärme krävs borrhål samt en bergvärmepump som installeras till 

fastigheten. Djupen på borrhålen bestäms av hur stort effektbehovet är. Är effektbehovet 

stort kan flera borrhål kopplas ihop. En cirkulationsslang fylld med saltvattenlösning förs ner 

i borrhålet. Systemet är helt slutet och saltvattenlösningen kommer inte förorena 

grundvattnet. Den frostbeständiga saltvattenlösningen kommer cirkulera genom slangen för 

att ta upp energi från grundvattnet till bergvärmepumpen. 

I bergvärmepumpen cirkulerar i sin tur ett köldmedium som genom värmeenergin, �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑, 

från saltvattenlösningen övergår till ångfas i förångaren, se figur 2. Ångan förs sedan till en 

kompressor som komprimerar ångan, vilket leder till en kraftig temperaturökning. Den 

upphettade ångan leds till kondensatorn där ångan kondenseras och överlämnar en viss del 

av sin värmeenergi, �̇�𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑, till pannvattnet. Pannvattnet värms upp och går sedan ut till 

radiatorerna i det vattenburna uppvärmningssystemet i fastigheten. Efter kondensatorn 

genomgår köldmediet ytterligare några temperatur- och tryckreduceringar innan kretsloppet 

startar om (Alvarez, 2006).    



12 
 

 

Figur 2. Principskiss av en värmepumps förångningsprocess 
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3. Metod 

 

För att kartlägga värmebehovet för fastigheterna fanns två val. Analysera ingående 

energikonsumtion eller beräkna teoretiskt värmebehov utifrån transmissionsförluster. Då 

information om ingående energi fanns gjordes valet att analysera ingående energi för ett 

mindre missvisande resultat. En Break-even metod för investering har valts då 

återbetalningstid ger en god uppskattning om en investering är lönsam. 

3.1. Kartläggning av pellet för ingående effektbehov 
 

Nedan följer en beskrivning hur verkningsgrader har tagits fram, hur det effektiva 

värmevärdet är bestämt och hur kartläggningen över ingående konsumtion av pellets 

har gjorts.  

 

3.1.1.  Effektivt värmevärde i kWh 

 

Pelletsen som Bureåbostäder använder i sina pannor uppges ha ett visst värmevärde, Hi på 

4900 kWh/ton pellets (bioenergi, 2016). För att styrka detta delgavs detta arbete ett försök 

som Peter Sundberg, SP, utfört på sex olika pelletssorter. Medelvärdet av det effektiva 

värmevärdet, Hi,medel , i levererat tillstånd användes för att styrka påståendet om pelletsens 

energiinnehåll, se ekvation 1 

 

𝐻𝑖,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝐻𝑖1+𝐻𝑖2+𝐻𝑖3+𝐻𝑖4+𝐻𝑖5+𝐻𝑖6

6
  .                                                                                          (1) 

 

3.1.2. Verkningsgrader 

 

Efter konsultation med Peter Sundberg, SP, kunde en pannverkningsgrad för pannorna 

bestämmas genom att hänsyn tas till syrehalten i förbränningen. Sundberg menar att ett 

antagande kan tas om att syrehalten i pannanläggningarna som finns i Bureåbostäders ägo 

ligger mellan 9-11%. Enligt försök utförda av V. Kirsanovs, A. Zandeckis m.fl., kan man anta 

om syrehalten är mellan 9–11% är pannverkningsgraden, ɳp mellan 87-86%, se figur 3. 

(Kirsanovs, Zandeckis, Veidenbergs, Blumbergs, Gedrovics & Blumberga, 2014). 
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Figur 3. Pannverkningsgrader vid olika syrehalter. Se ”efektivitäte” (Kirsanovs, Zandeckis, 
Veidenbergs, Blumbergs, Gedrovics & Blumberga, 2014) 

 Därmed valdes pannverkningsgraden till ɳp = 86% 

ɳ𝑝 = 0,86 

 

Med resonemang samt kunskap från Peter Sundberg och ÄFAB, bioenergikonsulter (ÄFAB, 

2003) kunde en systemverkningsgrad, ɳs tas fram för pannorna genom att bestämma en 

faktor för förlusterna i systemen, ƺsystem, på grund av ackumulatortank, expansionskärl samt 

radiatorsystem, se ekvation 2  

 

ɳ𝑠 = ɳ𝑝 ∗ (1 − ƺ𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)                                                                                                                                (2) 

 

För den rena pelletspannan i hus GK används den beräknade ɳs. De övriga pannorna är 

gamla oljepannor med en installerad pelletbrännare, för vilka en ytterligare förlustfaktor, 

ƺmod bestäms för att få en mer passande verkningsgrad med avseende på förluster på grund 

av modifikation, ƞs2, se ekvation 3 

 

ɳ𝑠2 = ɳ𝑠 ∗ (1 − ƺ𝑚𝑜𝑑)                                                                                                                                    (3) 
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3.1.3. Kartläggning av pellets 

 

Antal ton pellets som går åt i Bureåbostäders fastigheter tas från deras pelletsbokföring. En 

kartläggning görs över tre förbränningsår. Med förbränningsår menas månaderna juli till och 

med juni. Därefter tas ett medelvärde för antal ton per år fram, mpellets. Då detta arbete 

slutförs i slutet av maj år 2016 summeras först antal ton pellets för juli till och med april,mJ-A, 

för samtliga tre år. Därefter adderas antal ton pellets för maj och juni för de två första 

förbränningsåren, se ekvation 4. 

 

𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 =
𝑚𝐽−𝐴13/14+𝑚𝐽−𝐴14/15+𝑚𝐽−𝐴15/16

3
+

𝑚𝑀−𝐽13/14+𝑚𝑀−𝐽14/15

2
 (𝑡𝑜𝑛)                                                  (4) 

 

Den totala värmetillförseln per månad, Qpellets, under de tre förbränningsåren får genom att 

antal ton per månad, mmån, multipliceras med det effektiva värmevärdet, Hi, samt med 

systemverkningsgraden, ɳs*, för den aktuella pannanläggningen, se ekvation 5. 

 

𝑄𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠𝑚å𝑛 = 𝑚𝑚å𝑛 ∗ 𝐻𝑖 ∗ ɳ𝑠∗  (𝑘𝑊ℎ
𝑚å𝑛⁄ )                                                                                                 (5)  

 

där * menas att för hus GK används systemverkningsgraden ɳs, och för övriga hus används 

ɳs2.  
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3.2. El som uppvärmningsalternativ 
 

El används som stödvärme till samtliga fastigheter och ingår därför i energikartläggningen 

för att ta fram totalt effektbehov. Det totala effekten som el bidrar med har tagits fram 

genom att göra avdrag från stora elförbrukare så som motorvärmare samt tvättmaskiner.  

 

3.2.1. Kartläggning av fastighetsel 

 
Informationen om hur mycket energi i form av el som går till varje hus per månad, Qeltot 

kommer från Skellefteå Krafts kundsida. Dessa värden har sedan bearbetats och presenteras 

i rubrik 4.2.1.  

 
 

3.2.2.  Avdrag för motorvärmaruttag 

 
Bureåbostäder använder sig av GARO’s elektroniska bilvärmaruttag till samtliga 

motorvärmarstolpar. Dessa är tid och temperaturstyrda (GARO, 2016). Med detta menas att 

brukaren kopplar in kabeln och därefter knappas den planerade avresetiden in. Beroende på 

rådande temperatur slås uttaget på automatiskt vid lagom tid för att bilens motor och kupé 

ska hinna bli varma i tid för avfärd. 

 

Den totala operationstiden vid rådande utetemperatur, t°C, ges av GAROs bruksanvisning 

(GARO, 2016). Genom att göra antagandet att varje motorvärmaruttag används en gång per 

arbetsdag så kan antal timmar per månad som motorvärmaruttaget är igång tas fram, tarb. 

Därefter tas en faktor för hur mycket en motorvärmare i en bil drar i effekt, Pmvbil. Detta 

multipliceras sedan med antal uttag per hus, Smotorv, för att få fram elanvändningen för 

motorvärmning, Qmotorvärmare, för varje hus per månad under de tre förbränningsåren, se 

ekvation 6  

 

𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑣ä𝑚𝑎𝑟𝑒 = 𝑡°C ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑏 ∗ 𝑃𝑚𝑣𝑏𝑖𝑙 ∗ 𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑣  (𝑘𝑊ℎ
𝑚å𝑛⁄ )                                                                    (6) 
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3.2.3. Avdrag för användande av tvättmaskiner 

 

För att kunna göra avdrag för användande av tvättmaskiner görs schablonberäkningar med 

hjälp av en rapport från energimyndigheten angående hushållens elanvändningsmönster 

identifierade i vardagens aktiviteter (Karlsson & Widén, 2008). I rapporten listas ett antal 

hushåll med varierande antal boende tillsammans med deras uppskattade energiförbrukning 

av tvättmaskiner.  

 

Medelvärden för energiförbrukning per år för hushållen med en till två boende, Q1-2tvättmaskin 

tas fram samt även för hushåll med tre till sex boende, Q3-6tvättmaskin. Q1-2tvättmaskin  och Q3-

6tvättmaskin divideras sedan med 12 för att få energiförbrukning i kWh per månad, och 

multipliceras därefter med antal hushåll, i med tillhörande antal boende i Bureåbostäders 

hyreshus, se ekvation 7. 

 

𝑄𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 =
𝑄1−2𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛

12
∗ 𝑖 +

𝑄3−6𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛

12
∗ 𝑖    (𝑘𝑊ℎ

𝑚å𝑛⁄ )                                                  (7) 

 

3.2.4. Kartläggande av el för uppvärmning 

 
För att få värden för varje hus om hur mycket el som går åt till uppvärmningssyfte görs 

avdrag för tyngre elförbrukare (se rubrik 3.2.2 samt 3.2.3), se ekvation 8. 

 

𝑄𝑒𝑙 = 𝑄𝑒𝑙𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 − 𝑄𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟   (𝑘𝑊ℎ
𝑚å𝑛⁄ )                                                             (8) 

 

Därefter tas ett medelvärde för elförbrukning i uppvärmningssyfte, Qelmedel, fram på samma 

sätt som för mpellets, se ekvation 9. 

 

𝑄𝑒𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑄𝐽−𝐴13/14+𝑄𝐽−𝐴14/15+𝑄𝐽−𝐴15/16

3
+

𝑄𝑀−𝐽13/14+𝑄𝑀−𝐽14/15

2
 (𝑘𝑊ℎ

𝑚å𝑛⁄ )                                   (9) 

 
Detta medelvärde används sedan för att beräkna kostnader för el.  
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3.3.  Sammanställning av värmebehov 
 
 
Den totala tillförda värmen, Qtot, per fastighet och månad fås genom att addera tillförd 

värme av pellets, Qpellets, med tillförd värme av fastighetsel, Qel, se ekvation 10. 

 
 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 + 𝑄𝑒𝑙  (𝑘𝑊ℎ
𝑚å𝑛⁄ )                                                                                                        (10) 

 
 
Ett medelvärde för totalt värmebehov, Qmedel, tas fram på samma sätt som för mpellets, se 

ekvation 11.  

 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝐽−𝐴13/14+𝑄𝑡𝑜𝑡𝐽−𝐴14/15+𝑄𝑡𝑜𝑡𝐽−𝐴15/16

3
+

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑀−𝐽13/14+𝑄𝑡𝑜𝑡𝑀−𝐽14/15

2
 (𝑘𝑊ℎ

å𝑟⁄ )                   (11) 
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3.4.  Investeringskalkyl för underlag till investering 
 
För att kunna bidra med ett underlag till investering görs vissa antaganden så som att 

bergvärmepumparna som används som kostnadsförslag kommer från NIBE som även bidrar 

med hur många borrhål som behövs per hus. Samtliga bergvärmepumpar täcker ungefär 70 

procent av det totala värmebehovet. Beräkning på återbetalningsmetod görs genom att 

subtrahera investeringskostnaden med besparing i uppvärmningskostnader per kommande 

år från att investeringen görs. 

3.4.1. Investeringskostnad 

 

Bergvärmepumpar väljs från NIBE:s sortiment (NIBE, 2016). Genom att se över teknisk data 

för produkterna väljs pumpar med ett motsvarande totalbehov i el som för Bureåbostäders 

värmebehov.  

 

För hus 61 & 62 och hus PZ väljs produkten F1345 (NIBE, 2016) som är en 

fastighetsvärmepump anpassad till flerbostadshus och övriga värmeslukande fastigheter. De 

intressanta modellerna att undersöka är 24kW, 30kW samt 40kW. För hus 61 & 62 finns det 

två modeller som passar, en undersökning görs om vilken modell som är mest lönsam, se 

rubrik 5. Till de övriga husen, hus 29, 32 samt GK väljs produkten F1155 (NIBE, 2016) där 

modellen 4-16 kW är intressant. Investeringskostnad, Ipump för samtliga pumpar tas från 

produkternas översiktsinformation.   

 

Investeringskostnad, Iborrning , för borrning av borrhål, dvs energibrunnar till varje hus tas från 

en offert som Bureåbostäder tidigare fått av Asfalt Nord, se Bilaga 4. I denna betalas det för 

borrning, omkringkostnader, foderrörstillägg per aktivt borrhål samt en viss övrig kostnad. 

Till detta läggs moms till på 25 %, se ekvation 12. 

 

𝐼𝑏𝑜𝑟𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = ((𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 ℎå𝑙 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎå𝑙) + ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡) ∗ 𝑚𝑜𝑚𝑠 (𝑘𝑟)                                               (12)  

där kostnad per hål är enligt ekvation 13. 

 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 ℎå𝑙 = (𝑏𝑜𝑟𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑜𝑚𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛.∗ 𝑓𝑜𝑑𝑒𝑟𝑟ö𝑟𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔) (𝑘𝑟)                                    (13) 
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antal  hål tas från teknisk data för produkterna, se figur 4. 

 

Figur 4. Figur som visar hur antal borrhål per hus har tagits fram (NIBE, 2016) 

 

För att beräkna den totala investeringskostnaden för att installera bergvärme adderas 

investering för borrning, Iborrning , samt kostnad för bergvärmepump, Ipump. Därefter adderas 

även shablonvärden, Ihantverkare, för hantverkare som framtagits i samspråk med Per-Anders 

Fjellström, SP, se ekvation 14. 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑏𝑜𝑟𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐼𝑝𝑢𝑚𝑝 + 𝐼ℎ𝑎𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒                                                                                                      (14) 
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3.4.2. Nulägeskostnad 

 

Nulägeskostnaden är hur mycket dagens ingående energi till Bureåbostäders fastigheter 

skulle kosta om ett visst antal år, i. Till nulägeskostnaden hör kostnader för pellets, Npellets och 

el, Nel, se ekvation 15. 

 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 + 𝑁𝑒𝑙     (𝑘𝑟)                                                                                                                               (15) 

 

Kostnaden för pellets, Kpellets per ton har tagits fram genom inköpspris samt 

schablonberäkningar för omkostnader. För varje kommande år, i räknar man med att 

priserna höjs med tio procentenheter enligt Per-Anders Fjellström. Nulägeskostnaden för 

pellets, Npellets beräknas därefter genom att multiplicera med medelbehovsvärdet i antal ton 

pellets per hus, mmedel, se ekvation 16. 

 

𝑁𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 = 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝐾𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 ∗ 1,1𝑖  (𝑘𝑟)                                                                                                      (16) 

 

Enligt Skellefteå Kraft kunde ett antagande göras att kostnaderna för el bör hållas konstanta 

för de kommande åren så länge huvudsäkringen inte behöver höjas. Enligt elavtalen 

Bureåbostäder har bestämdes de fasta kostnaderna, FK beroende på vilken huvudsäkring 

husen har. De rörliga kostnaderna, RK per kWh är desamma för samtliga hus. De rörliga 

kostnaderna multipliceras med energikonsumtionen av el, Qelmedel för respektive hus och de 

fasta kostnaderna adderas därefter för att beräkna nulägeskostnaden för el, Nel se ekvation 

17. 

 

𝑁𝑒𝑙 = 𝐹𝐾 + 𝑅𝐾 ∗ 𝑄𝑒𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 (𝑘𝑟)                                                                                                                   (17) 
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3.4.3. Framtida kostnader 

 
 
För de framtida kostnaderna efter installation av bergvärme räknas det endast med pellets 

som stödvärme. Därför behöver massan av pellets räknat i ton för kommande 

stödvärmebehov, mi tas fram, se ekvation 18.  

 

𝑚𝑖 =
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙∗(1−ɳ𝑝𝑢𝑚𝑝)

ɳ𝑠∗∗𝐻𝑖
   (𝑡𝑜𝑛)                                                                                                                        (18) 

 

där ɳs*beror på vad det finns för pelletsanläggning i husen. Effektiviteten, ɳpump för de valda 

pumparna tas fram genom att dividera ”Besparing**” med ”Nuvarande totalbehov, el*”, se 

figur 4 under rubrik 3.4.1.  

 

De framtida kostnaderna för pellets, Fpellets, för kommande år beräknas därefter genom att 

multiplicera med kommande års kostnad för pellets, se ekvation 19. 

 

𝐹𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 = 𝑚𝑖 ∗ 𝐾𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 ∗ 1,1𝑖   (𝑘𝑟)                                                                                                              (19)        

 

Till de framtida kostnaderna hör även driftskostnader i el för varje bergvärmepump. Dessa 

beräknas genom att hitta en faktor, µvärme, för hur mycket el som krävs per producerad 

värmeenhet i pumpen. Detta görs genom pumparnas produktblad. Faktorn, µvärme, 

multipliceras därefter med värmebehovet som bergvärmen kommer att stå för, Qbergvärme, 

samt de rörliga kostnaderna, RK. De fasta kostnaderna beroende på huvudsäkring, FK, 

adderas, se ekvation 20.   

 

𝐹𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∗ µ𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∗ 𝑅𝐾 + 𝐹𝐾(𝑘𝑟
å𝑟⁄ )                                                                            (20) 

Där   𝑄𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ ɳ𝑝𝑢𝑚𝑝 (𝑘𝑊ℎ
å𝑟⁄ )                                  

De totala framtida kostnaderna beräknas sedan år för år genom att addera framtida 

kostnader för pellets med de för bergvärme, se ekvation 21. 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 + 𝐹𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒                                                                                                                               (21) 
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3.4.4. Break-even tid 

 

Hur mycket Bureåbostäder sparar per år, Bi, genom att installera bergvärme beräknas 

genom att år för år ta nulägeskostnad, Ni, för samma ingående mängd energi som 

hyreshusen har i nuläget subtraherat med framtida kostnader, Fi, för beräknad mängd 

ingående energi efter installering, se ekvation 22. 

 

𝐵𝑖 = 𝑁𝑖 + 𝐹𝑖  (𝑘𝑟)                                                                                                                                        (22) 

 

Genom att därefter subtrahera besparingen per år från investeringskostnaden, Itot, kan en 

break-even tid ges då investeringen har lönat sig, se ekvation 23.  

 

𝐵𝐸 = 𝐼 − ∑𝐵𝑖  (𝑘𝑟)                                                                                                                                     (23) 

 

Om Break-even tiden inte går inträffar på kommande år beräknas resten genom att dividera 

kvarstående pengar år i med besparingen för år i+1, och resten fås i antal månader, se 

ekvation 24. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
𝐵𝐸𝑖

𝐵𝑖+1
∗ 12 (𝑚å𝑛)                                                                                                                           (24) 
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3.5.  Skillnad i kostnader mellan uppvärmningsalternativen 
 

Då det är intressant att se om bergvärme är en lönsam investering görs en jämförelse mellan 

uppvärmningsalternativen i form av kostnader per år. Kostnaderna för dagens pelletsbehov 

beräknas genom att ta dagens behov av pellets och multiplicera med dagens kostnad av 

pellets, se ekvation 25. 

𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =   𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 ∗ 𝐾𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠  (𝑘𝑟
å𝑟⁄ )                                                                          (25) 

 

De framtida kostnaderna för pellets beräknas genom att ta det framtida behov av pellets 

som stödvärme och multiplicera med dagens kostnad av pellets, se ekvation 26. 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =   𝑚𝑖 ∗ 𝐾𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠  (𝑘𝑟
å𝑟⁄ )                                                                     (26) 

 

Kostnaderna för dagens elbehov fås genom att multiplicera dagens medelvärmebehov av 

elvärme tillsammans med de rörliga kostnader för elen, se ekvation 27.  

 𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =   𝑄𝑒𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝑅𝐾  (𝑘𝑟
å𝑟⁄ )                                                                               (27) 

 

De framtida elkostnaderna för drift av bergvärmepumparna beräknas genom att multiplicera 

värmebehovet som bergvärmen täcker med faktorn µ𝑣ä𝑟𝑚𝑒,  samt de rörliga kostnaderna för 

elen, se ekvation 28. De fasta kostnaderna bortses från i ekvation 27 och 28 då antagandet 

om att huvudsäkringen förblir densamma för respektive fastighet. 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =   𝑄𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∗ µ𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∗ 𝑅𝐾  (𝑘𝑟
å𝑟⁄ )                                                         (28) 

  

Skillnaden efter installation beräknas därefter genom att addera dagens kostnader och 

subtrahera med de framtida kostnaderna, se ekvation 29. 

𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 (𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 + 𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣) − 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎(𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 + 𝑒𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣)                                (29) 
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4. Resultat 
 

4.1. Kartläggning av pellets 
 

4.1.1. Fastställande av effektivt värmevärde 

 

För att styrka påståendet om att pelleten har ett effektivt värmevärde, I på 4900 kWh per 

ton pellets togs ett medelvärde, Imedel ut av de sex pelletsorterna som Peter Sundberg, SP 

utfört tester på, se tabell 2. För fullständig beräkning och mer info om pelletstesterna se 

Bilaga 3. 

 
Tabell 2. Värden för effektivt värmevärde som använts för fastslagande av påstående. 

pelletsort I (kWh/ton) 

1 4 912 

2 4 790 

3 5 050 

4 4 581 

5 4 911 

6 4 992 

medelvärde: 4 918 

 
Enligt ekvation 1 samt genom användande av två värdesiffror kunde påståendet om att 

energiinnehållet, det effektiva värmevärdet, för pellets är  

 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 4900 𝑘𝑊ℎ/ton 
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4.1.2. Verkningsgrader för pannanläggningar 

 

Enligt Peter Sundberg samt ÄFABs kunskap inom verkningsgrader så kan en 

systemverkningsgrad approximeras genom att ytterligare dra av 13 % från 

pannverkningsgraden. Vid detta antagande har hänsyn tagits till förluster i radiatorsystem, 

ackumulatortank samt till expansionskärl (ÄFAB, 2003) 

 

Systemverkningsgraden ɳ𝑠 blir därmed enligt ekvation 2: 

 

ƺ𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 0,13  

 

ɳs = 0,86 ∗ (1 − 0,13) = 0,7482                               

                 

 

Då hus GK har den modernaste pannan, Biomatic +50 används denna systemverkningsgrad 

till pelletberäkningar för hus GK.  

 

För de övriga modifierade oljepannorna kan man räkna med en förlustfaktor på ytterligare 

fem procentenheter enligt Sundberg (se Bilaga1). Systemverkningsgraden ɳ𝑠2 som används 

till de modifierade oljepannorna blir då enligt ekvation 3: 

 

 ƺ𝑚𝑜𝑑 = 0,05 

 

ɳ𝑠2 = 0,7482 ∗ (1 − 0,05) = 0,7108               
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4.1.3. Kartläggning av pellets 

 

Antal ton pellets per månad, mmån, över de tre förbränningsåren tas från pelletsbokföringen 

och presenteras i tabell 3, 4 samt 5. 

Tabell 3. Antal ton pellets per månad, mmån, över förbränningsåret 2013/2014 

13/14 
mmån 

61an+62an 
(ton) 

29an 
(ton) 

32an 
(ton) 

GK 
(ton) 

PZ 
(ton) 

juli 0 0 0 0 0 

augusti 0 0 0 0 0 

september 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

oktober 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 

november 6 1,2 1,2 3,6 3,6 

december 3,6 2,4 2,4 1,2 1,2 

januari 7,2 2,4 2,4 2,4 3,6 

februari 4,8 1,2 1,2 1,2 2,4 

mars 4,2 2,4 1,2 1,2 2,4 

april 2,4 1,2 1,2 1,2 1,8 

maj 2,4 0,8 1,2 1,2 0,6 

juni 1,7 0 0 0 0,8 

 

Tabell 4. Antal ton pellets per månad, mmån, över förbränningsåret 2014/2015 

14/15 
mmån 

61an+62an 
(ton) 

29an 
(ton) 

32an 
(ton) 

GK 
(ton) 

PZ 
(ton) 

juli 0 0 0 0 0 

augusti 1,2 1,2 0 0 1,2 

september 1,2 0 1,2 1,2 0 

oktober 4,2 2,4 2,4 1,2 3 

november 4,8 1,2 1,2 1,2 2,4 

december 4,8 1,2 1,2 2,4 2,4 

januari 6 2,4 2,4 2,4 3,6 

februari 4,8 1,8 2,4 1,8 3 

mars 4,8 1,2 0,6 0,6 3 

april 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 

maj 1,7 0,8 0,8 0,8 1,7 

juni 1,7 0 0 0 0,8 
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Tabell 5. Antal ton pellets per månad, mmån, över förbränningsåret 2015/2016 

15/16 
mmån 

61an+62an 
(ton) 

29an 
(ton) 

32an 
(ton) 

GK 
(ton) 

PZ 
(ton) 

juli 0 0 0 0 0 

augusti 0 1,2 1,2 0,6 0,6 

september 1,4 0,6 0,6 0,6 1,2 

oktober 2,6 1,2 1,2 1,2 1,2 

november 4,2 1,8 1,2 0,6 2,4 

december 6 1,2 2,4 2,4 3 

januari 3,6 2,4 2,4 2,4 4,8 

februari 7,6 1,8 1,8 2,4 3 

mars 4,8 1,8 2,4 0,6 2,6 

april 3,6 2,0 1,2 1,2 1,8 

maj 0 0 0 0 0 

juni 0 0 0 0 0 

 

 

Medelvärdet för antal ton pellets, mpellets, per år tas fram enligt ekvation 4 till samtliga hus. 

Resultatet presenteras avrundat till hela ton i tabell 6. 

 

Tabell 6. Medelvärde för antal ton pellets, mpellets, som förbrukas i respektive hus per år 

Hus mpellets 

(ton) 

61 & 62 38 

29 14 

32 14 

GK 13 

PZ 21 
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Den totala värmetillförseln, Qpellets, beräknas enligt ekvation 5. Resultatet presenteras i tabell 

7, 8 samt 9 för de tre förbränningsåren. 

 

Tabell 7. Tillförd värme av pellets, Qpellets, till respektive fastighet under förbränningsåret 2013/2014 

13/14 
Qpellets 

61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli 0 0 0 0 0 

augusti 0 0 0 0 0 

september 4180 4180 4180 4399 4180 

oktober 12539 4180 4180 4399 4180 

november 20898 4180 4180 13198 12539 

december 12539 8359 8359 4399 4180 

januari 25077 8359 8359 8799 12539 

februari 16718 4180 4180 4399 8359 

mars 14628 8359 4180 4399 8359 

april 8359 4180 4180 4399 6269 

maj 8359 2898 4180 4399 2090 

juni 5796 0 0 0 2898 

 
 
 
Tabell 8. Tillförd värme av pellets, Qpellets, till respektive fastighet under förbränningsåret 2014/2015 

14/15 
Qpellets 

61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli 0 0 0 0 0 

augusti 4180 4180 0 0 4180 

september 4180 0 4180 4399 0 

oktober 14628 8359 8359 4399 10449 

november 16718 4180 4180 4399 8359 

december 16718 4180 4180 8799 8359 

januari 20898 8359 8359 8799 12539 

februari 16718 6269 8359 6599 10449 

mars 16718 4180 2090 2200 10449 

april 12539 4180 4180 4399 4180 

maj 5796 2898 2898 3050 5796 

juni 5796 0 0 0 2898 
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Tabell 9. Tillförd värme av pellets, Qpellets, till respektive fastighet under förbränningsåret 2015/2016 

15/16 
Qpellets 

61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli 0 0 0 0 0 

augusti 0 4180 4180 2200 2090 

september 4988 2090 2090 2200 4180 

oktober 9167 4180 4180 4399 4180 

november 14628 6269 4180 2200 8359 

december 20898 4180 8359 8799 10449 

januari 12539 8359 8359 8799 16718 

februari 26331 6269 6269 8799 10449 

mars 16718 6269 8359 2200 9167 

april 12539 7077 4180 4399 6269 

maj 0 0 0 0 0 

juni 0 0 0 0 0 
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4.2. Kartläggning av el 

4.2.1. Kartläggning av fastighetsel 

 

Information för Qeltot tas från Skellefteå Kraft och sammanfattas i tabell 10, 11 samt 12 för de 

tre förbränningsåren.  

 
Tabell 10. Fastighetselen, Qeltot, för samtliga hus under förbränningsåret 2013/2014 

13/14 
Qeltot 

61an+62an 
(kWh) 

29an 
(kWh) 

32an 
(kWh) 

GK 
(kWh) 

PZ 
(kWh) 

juli  3295 1156 519 707 1286 

augusti 3683 1816 922 581 1362 

september 5004 2252 1328 554 1035 

oktober 2287 556 138 631 1353 

november 2741 1117 145 693 1669 

december 2649 980 147 500 1589 

januari 2853 1232 147 455 1286 

februari 1794 523 130 325 250 

mars  1448 401 143 362 237 

april 1881 322 134 311 194 

maj  1419 336 124 320 210 

juni 926 711 173 539 817 

 
 
 
Tabell 11. Fastighetselen, Qeltot, för samtliga hus under förbränningsåret 2014/2015 

14/15 
Qeltot 

61an+62an 
(kWh) 

29an 
(kWh) 

32an 
(kWh) 

GK 
(kWh) 

PZ 
(kWh) 

juli  1243 1122 428 804 1061 

augusti 1288 699 798 633 868 

september 860 300 145 363 377 

oktober 1058 357 244 329 845 

november 1859 1317 166 378 1476 

december 3365 799 202 403 1495 

januari 2357 454 198 380 807 

februari 1744 376 634 416 221 

mars  1173 711 614 304 228 

april 805 335 423 571 225 

maj  3274 333 470 572 207 

juni 3589 523 849 467 237 
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Tabell 12. Fastighetselen, Qeltot, för samtliga hus under förbränningsåret 2015/2016. 

15/16 
Qeltot 

61an+62an 
(kWh) 

29an 
(kWh) 

32an 
(kWh) 

GK 
(kWh) 

PZ 
(kWh) 

juli  2129 1060 596 744 772 

augusti 1357 980 584 684 758 

september 1041 323 288 502 580 

oktober 1327 399 383 589 561 

november 1358 383 310 595 244 

december 815 438 155 614 231 

januari 3240 985 239 698 340 

februari 2614 412 153 560 1085 

mars  1329 418 175 542 356 

april 741 493 133 467 305 

maj  0 0 0 0 0 

juni 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4.2.2. Avdrag för motorvärmaruttag 

 

Enligt GARO’s bruksanvisning (GARO, 2016) fås operationstid, se tabell 13.  

Tabell 13. Total operationstid för motorvärmaruttagen vid rådande temperaturer 

Utomhustemperatur 

(°C) 

Tillslagstid före 

planerad avresetid (h) 

Tillslagstid efter 

planerad avresetid (h) 

Total tid, t°C 

 (h) 

+5 och högre 0,5 0,5 1,0 

+1 1,0 0,5 1,5 

-3 1,5 0,5 2,0 

-6 2 0,5 2,5 

-10 2,25 0,5 2,75 

-14 och lägre 3 0,5 3,5 

 

Medeltemperaturen för de tre aktuella förbränningsåren tas fram (RL, 2016) och 

sammanförs därefter med t°C, , se tabell 14. För de månader där medeltemperaturen varit 

över fem grader görs antagandet att motorvärmaren ej har varit igång.  

 

Tabell 14. Medeltemperaturer för samtliga förbränningsår samt totala operationstid per dag för 
motorvärmaruttagen. 

 

13/14 - 
°C 

t°C 

h 
14/15 - 

°C 
t°C 

h 
15/16 - 

°C 
t°C 

h 

juli 15,9 °C  - 19,8 °C  - 14,7 °C - 

augusti 15,5 °C -  15,7 °C  - 16,2 °C - 

september 11,3 °C -  10,6 °C -  11,4 °C - 

oktober 4,3 °C 1,5 3,6 °C 1,5 4,5 °C 1,5 

november -0,7 °C 1,5 -1,0 °C 1,5 1,2 °C 1,5 

december -1,3 °C 1,5 -3,4 °C 2 -2,1 °C 1,5 

januari -10 °C 2,75 -5,9 °C 2 -12,2 °C 2,75 

februari -0,6 °C 1,5 -1,6 °C 1,5 -5,4 °C 2 

mars 0,3 °C 1,5 0,6 °C 1,5 -0,5 °C 1,5 

april 3,8 °C 1,5 3,5 °C 1,5 1,8 °C 1,5 

maj  8,0 °C -  7,5 °C  - - - 

juni 12,3 °C  - 11,7 °C -  - - 
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Antal arbetsdagar per månad, tarb, tas fram (Mallverkstan, 2016) se tabell 15.  

Tabell 15. Antal arbetsdagar per kallamånader över de tre förbränningsåren 

 

13/14 
(dagar) 

14/15 
(dagar) 

15/16 
(dagar) 

oktober 23 23 22 

november 21 20 21 

december 22 23 23 

januari 23 22 21 

februari 20 20 21 

mars 21 22 23 

april 22 22 21 

 

 

För Smotorv så har hus 61 sex stycken motorvärmaruttag, hus 29 har fyra stycken och hus GK 

har två stycken. Energimyndigheten räknar med att en motorvärmare till en bil drar mellan 

400-600 W (Energimyndigheten, 2016). Därför bestäms Pmvbil till 𝑃𝑚𝑣𝑏𝑖𝑙 = 500 𝑊 = 0,5 𝑘𝑊 

 

Enligt ekvation 6 multipliceras t°C, tarb, Smotorv samt Pmvbil ihop och resultatet, Qmotorvärmare för 

totalt energibehov över de tre årens kalla månader finns sammanställt i tabell 16, 17 samt 

18. 

Tabell 16. Energibehov för motorvärmare, Qmotorvärmare under 2013/2014 

13/14 
61an  
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

oktober 103,5 69 34,5 

november 94,5 63 31,5 

december 99 66 33 

januari 189,75 126,5 63,25 

februari 90 60 30 

mars 94,5 63 31,5 

april 99 66 33 
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Tabell 17. Energibehov för motorvärmare, Qmotorvärmare under 2014/2015 

14/15 
61an  
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

oktober 103,5 69 34,5 

november 90 60 30 

december 138 92 46 

januari 132 88 44 

februari 90 60 30 

mars 99 66 33 

april 99 66 33 

 

Tabell 18. Energibehov för motorvärmare, Qmotorvärmare under 2015/2016 

15/16 
61an  
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

oktober 99 66 33 

november 94,5 63 31,5 

december 103,5 69 34,5 

januari 173,25 115,5 57,75 

februari 126 84 42 

mars 103,5 69 34,5 

april 94,5 63 31,5 
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4.2.3. Avdrag för användande av tvättmaskiner 

 

Medelvärdena för elanvändande av tvättmaskiner som togs fram från energimyndighetens 
rapport (Karlsson & Widén, 2008) och beräknas till 

 
𝑄1−2𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = 181 𝑘𝑊ℎ

å𝑟⁄   

 

𝑄3−6𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = 301,75 𝑘𝑊ℎ
å𝑟⁄   

 
Hur många hushåll och antal boende som finns i Bureåbostäders hus finns summerat i tabell 

19, notera att i hus 32 går tvättmaskinerna på hushållelen och avdrag görs ej för detta hus. 

 
Tabell 19. Antal hushåll med 1-2 boende samt 3-6 boende 

hus  

Antal 
hushåll 
1-2 boende 

Antal 
hushåll  
3-6 boende 

61+62 11 3 

29an 6 0 

32an 4 0 

Gk 6 0 

PZ 3 0 

 
Totala elförbrukningen för användande av tvättmaskiner per månad, Qtvättmaskiner, för samtliga 

hus beräknas enligt ekvation 7. Resultat återfinns i tabell 20.  

 
Tabell 20. Resultat för avdrag för användande av tvättmaskiner i kWh/mån 

hus 

Qtvättmaskiner 
(kWh/mån) 

61+62 241,4 

29an 90,5 

32an 0 

Gk 90,5 

PZ 45,2 
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4.2.4. Ingående el för uppvärmning 

 

När Qmotorvärmare samt Qtvättmaskiner tagits fram subtraheras dessa enligt ekvation 8. Resultatet 

för Qel finns i tabell 21, 22 samt 23.  

 
Tabell 21. Resultat för Qel under 2013/2014, efter avdrag 

13/14 
61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli  3054 1066 519 617 1241 

augusti 3442 1726 922 491 1317 

september 4763 2162 1328 464 990 

oktober 1942 397 138 506 1308 

november 2405 964 145 571 1624 

december 2309 824 147 377 1544 

januari 2422 1015 147 301 1241 

februari 1463 373 130 205 205 

mars  1112 248 143 240 192 

april 1541 166 134 188 149 

maj  1178 246 124 230 165 

juni 685 621 173 449 772 

 
 
 
Tabell 22. Resultat för Qel under 2014/2015, efter avdrag 

14/15 
61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli  1002 1032 428 714 1016 

augusti 1047 609 798 543 823 

september 619 210 145 273 332 

oktober 713 198 244 204 800 

november 1528 1167 166 258 1431 

december 2986 617 202 267 1450 

januari 1984 276 198 246 762 

februari 1413 226 634 296 176 

mars  833 555 614 181 183 

april 465 179 423 448 180 

maj  3033 243 470 482 162 

juni 3348 433 849 377 192 
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Tabell 23. Resultat för Qel under 2015/2016, efter avdrag 

15/16 
61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli  1888 970 596 654 727 

augusti 1116 890 584 594 713 

september 800 233 288 412 535 

oktober 987 243 383 466 516 

november 1022 230 310 473 199 

december 470 279 155 489 186 

januari 2825 779 239 550 295 

februari 2247 238 153 428 1040 

mars  984 259 175 417 311 

april 405 340 133 345 260 

maj  0 0 0 0 0 

juni 0 0 0 0 0 

 
 
 
Medelvärdet för det totala effektbehovet av el beräknas enligt ekvation 9 och resultatet för 
vardera hus presenteras i tabell 24.  
 
Tabell 24. Qelmedel för samtliga hus för beräkning av kostnader 

Hus 
Qelmedel 

(kWh/år) 

61+62 20 715 

29 6 923 

32 4 348 

GK 4 837 

PZ 7 891  

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4.3. Sammanställning för totalt effektbehov 
Sammanställning för total tillförd värme per månad beräknades enligt ekvation 10. 

Resultatet presenteras i tabell 25, 26 och 27. 

 
 
Tabell 25. Den totala tillförda värmen, Qtot, per månad för respektive fastighet under 
förbränningsåret 2013/2014 

13/14 
Qtot 

61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli 3054 1066 519 617 1241 

augusti 3442 1726 922 491 1317 

september 8942 6341 5508 4863 5169 

oktober 14481 4576 4318 4905 5487 

november 23303 5143 4325 13769 14162 

december 14847 9183 8506 4776 5723 

januari 27499 9374 8506 9100 13779 

februari 18181 4552 4310 4604 8564 

mars 15740 8607 4323 4639 8551 

april 9900 4345 4314 4587 6418 

maj 9537 3143 4304 4629 2255 

juni 6479 621 173 449 3670 

 
 
Tabell 26. Den totala tillförda värmen, Qtot, per månad för respektive fastighet under 
förbränningsåret 2014/2015 

14/15 
Qtot 

61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli  1002 1032 428 714 1016 

augusti 5226 4788 798 543 5002 

september 4798 210 4325 4672 332 

oktober 15341 8557 8603 4603 11249 

november 18246 5346 4346 4657 9790 

december 19704 4796 4382 9065 9809 

januari 22881 8635 8557 9044 13300 

februari 18131 6495 8993 6895 10625 

mars  17551 4734 2704 2380 10632 

april 13003 4358 4603 4847 4359 

maj  8828 3140 3368 3532 5957 

juni 9143 433 849 377 3090 
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Tabell 27. Den totala tillförda värmen, Qtot, per månad för respektive fastighet under 
förbränningsåret 2015/2016 

15/16 
Qtot 

61an+62an 
(kWh/mån) 

29an 
(kWh/mån) 

32an 
(kWh/mån) 

GK 
(kWh/mån) 

PZ 
(kWh/mån) 

juli  1888 970 596 654 727 

augusti 1116 5069 4764 2793 2803 

september 5787 2322 2378 2611 4714 

oktober 10154 4422 4563 4865 4695 

november 15650 6499 4490 2673 8558 

december 21368 4458 8514 9297 10635 

januari 15364 9138 8598 9349 17013 

februari 28578 6507 6422 9226 11489 

mars  17702 6528 8534 2617 9478 

april 12944 7417 4313 4744 6529 

maj  0 0 0 0 0 

juni 0 0 0 0 0 

 

 

Det totala effektbehovet, Qmedel,  per fastighet beräknas enligt ekvation 11 och resultatet 

presenteras i tabell 28. 

 
 
Tabell 28. Det totala värmebehovet, Qmedel, man kan förvänta sig för respektive fastighet 

Hus Qmedel 

(kWh/år) 

61&62 152 267 

29 56 065 

32 53 165 

GK 54 026 

PZ 81 873 
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4.4. Investeringskalkyl för underlag till investering 

4.4.1. Investeringskostnad 

 

Investeringskostnaderna för de olika bergvärmepumparna kan ses i tabell 29. 

Tabell 29. investeringskostnad för de olika bergvärmepumparna 

Produkt, modell Ipump  

F1345, 24 kW 116 000 kr 

F1345, 30 kW 131 000 kr 

F1345, 40 kW 148 500 kr 

F1155, 4-16 kW 84 850 kr 
 

Borrning per hål enligt ekvation 13 är densamma för samtliga hus, där borrning kostar 177 

kr/m, och Asfalt Nord räknar med att borrhål på 250 m krävs för bostäderna, se bilaga 4. 

Omkringkostnader summeras till 4900 kr/hål. Foderrörstillägg kostar 425 kr per meter och 

man räknar med att det krävs nio meter per hål.   

 
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

ℎå𝑙
= (177 𝑘𝑟

𝑚⁄ ∗ 250 𝑚) + 4900 + (425 𝑘𝑟
𝑚⁄ ∗ 9 𝑚) = 52975 𝑘𝑟 

 
 
Antal borrhål beroende på effektbehov per hus tas från teknisk data över produkterna och 

redovisas i tabell 30 tillsammans med intressanta värmepumpar för de olika husen.  Hänsyn 

tas även till offerteringen från Asfalt Nord angående borrhålen. Övriga kostnader, övrigt är 

8000 kr och moms på 25%. 

Tabell 30. Antal borrhål per hus 

Hus Antal borrhål Intressant modell 

61&62 6 st F1345, 30 kW 

F1345, 40 kW 

29 2 st F1155, 4-16 kW 

32 2 st F1155, 4-16 kW 

GK 2 st  F1155, 4-16 kW 

PZ 3 st F1345, 24 kW 
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Investeringskostnaden för borrning, Iborrning beräknas enligt ekvation 12 och presenteras i 

tabell 31. 

 
Tabell 31. Investeringskostnaderna för borrning, Iborrning för respektive hus 

Hus  Iborrning (kr) 
61&62 407 313  

29 142 438  

32 142 438  

GK 142 438  

PZ 208 656 
 

 
I samspråk med Per-Anders Fjellström togs schablonvärden för hantverkare fram. Per dag 

kostar en hantverkare ca 5000 kr. för hus 61 & 62 kan ett antagande göras att arbetet med 

installation tar fem dagar. För de övriga husen tre dagar. Hantverkarkostnaden, Ihantverkare, blir 

därmed: 

 

𝐼ℎ𝑎𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒,61&62 = 5000 𝑘𝑟
𝑑𝑎𝑔⁄ ∗ 5 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 25 000 𝑘𝑟  

𝐼ℎ𝑎𝑛𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒,ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 = 5000 𝑘𝑟
𝑑𝑎𝑔⁄ ∗ 3 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 15 000 𝑘𝑟  

 
 
 
Den totala investeringskostnaden beräknas enligt ekvation 14 och presenteras i tabell 32. 
 
Tabell 32. Totala investeringen, Itot för bergvärme till respektive hus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus  Modell Itot  (kr) 
61&62 F1345, 30kW 563 313  

F1345, 40 kW 580 813 

29 F1155, 4-16 kW 242 288 

32 F1155, 4-16 kW 242 288 

GK F1155, 4-16 kW 242 288 

PZ F1345, 24 kW 339 657 
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4.4.2. Nulägeskostnad 

 

Pelletsen som Bureåbostäder köper in kostar i dagsläget 2100 kr per ton. Genom 

schablonberäkningar har ett värde för traktoromkostnader tagits fram och resulterade i 520 

kr/ton.  Totala kostnaden för pellets blir därför: 

𝐾𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 = 2620 𝑘𝑟
𝑡𝑜𝑛⁄  

 

Antal ton pellets, mpellets, som går åt till att fylla energibehovet för husen tas från tabell 6 

under rubrik 4.1.3. 

 

Utifrån Elavtalen med Skellefteå Kraft, (se bilaga 5, 6 och 7) summerades de rörliga 

kostnaderna för samtliga till: 

𝑅𝐾 = 0,6633 𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ⁄  

 

Effektbehovet av el, Qelmedel , tas från tabell 24 under rubrik 4.2.4.  

 

De fasta kostnaderna beror till stor del på vilken huvudsäkring som husen har. 

Huvudsäkringarna är 16A, 20A samt 25A. Alla hus utom 61 och 62 har huvudsäkringen 16A. 

För hus 61 och 62 summeras de fasta kostnaderna då husen beräknas som kombinerat. De 

fasta kostnaderna utefter huvudsäkring summeras till:  

 

𝐹𝐾16𝐴 = 4506,88 𝑘𝑟
å𝑟⁄  

𝐹𝐾20𝐴 = 6462,88 𝑘𝑟
å𝑟⁄  

𝐹𝐾25𝐴 = 8239,88 𝑘𝑟
å𝑟⁄  

 

Därefter beräknas nulägeskostnaden enligt ekvation 15. Resultatet för varje kommande år 

presenteras under rubrik 4.4.4. 
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4.4.3. Framtida kostnader 

 

Effektiviteten, ɳpump för de valda pumparna tas fram genom att dividera ”Besparing**” med 

”Nuvarande totalbehov, el”, se figur 4 under rubrik 3.4.1.  Effektiviteterna presenteras i 

tabell 33. 

 
Tabell 33. Effektiviteter för samtliga bergvärmepumpsmodeller 

 

 

 

 

 

Kommande stödvärmebehov i ton pellets, mi, beroende på val av bergvärmepump beräknas 

enligt ekvation 18 och presenteras i tabell 34. 

 

Tabell 34. Antal ton pellets, mi, som beräknas behövas som stödvärme efter installation av bergvärme 

Hus modell mi 
61 & 62 F1345, 30kW 14 ton 

F1345, 40 kW 12 ton 

29 F1155, 4-16 kW 4 ton 

32 F1155, 4-16 kW 4 ton 

GK F1155, 4-16 kW 4 ton 

PZ F1345, 24 kW 7 ton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell ɳpump  
F1345, 24 kW 71,5% 

F1345, 30kW 68 % 

F1345, 40 kW 72 % 

F1155, 4-16 kW 74 % 
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Hur mycket el som krävs per producerad värmeenhet, µvärme, i bergvärmepumparna fås 

genom respektive bergvärmepumps produktblad, se figur 5 och 6.  

 

Figur 5. Effektdata för bergvärmepump F1155-16, för hus 29, 32 och GK (NIBE, 2016) 

 

 

Figur 6. Effektdata för bergvärmepumpen F1345 och dess modeller för hus PZ och 61 & 62 (NIBE, 
2016)  
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µvärme, fås genom att dividera ”tillförd eleffekt” med ”avgiven effekt” från effektdata för 

”10/45” (kommentar till detta under rubrik 5.2). Resultatet för respektive modell ses i tabell 

35. 

Tabell 35. Faktorer för hur mycket el som krävs per producerad värmeenhet, µvärme,  för respektive 
bergvärmepumpsmodell 

bergvärmepumpsmodell µvärme 

F1155-16 0,21 

F1345-24 0,22 

F1345-30 0,23 

F1345-40 0,23 

 

För respektive hus beräknas hur stor del av värmebehovet som kommer täckas av 

bergvärmen, se tabell 36. 

Tabell 36. Hur stor del av värmebehovet som bergvärmen täcker, Qbergvärme, för respektive fastighet 

Hus Bergvärmepumpsmodell Qbergvärme 

 

61 & 62 

F1345-30 103 541 kWh/år 

F1345-40 109 632 kWh/år 

29 F1155-16 41 488 kWh/år 

32 F1155-16 39 342 kWh/år 

GK F1155-16 29 979 kWh/år 

PZ F1345-24 60 586 kWh/år 

 

De fasta kostnaderna beror på vilken huvudsäkring som krävs för fastigheterna. I denna 

investeringskalkyl har antagandet gjorts att huvudsäkringen förblir densamma som innan 

installation av bergvärme. De framtida kostnaderna, Fi, för varje kommande år beräknas 

sedan genom att beräkna ekvation 19 och 20 och addera dessa enligt ekvation 21. Resultatet 

för kommande år presenteras under rubrik 4.4.4.  
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4.4.4. Break-even tid 

 

Besparingen för varje kommande år, Bi, beräknas enligt ekvation 22. Resultatet presenteras 

tillsammans med beräkningen av break-even tid, BE, enligt ekvation 23 för samtliga hus i 

tabell 37, 38, 39, 40, 41 och 42. Den totala investeringskostnaden, Itot, presenteras i varje 

tabell under Break-Even på år 0. Under varje tabell följer rest-beräkning för kvarstående 

månader efter break-even årets start enligt ekvation 24. 

 

Tabell 37. Break-even tid för hus 61 & 62 med bergvärmepump NIBE F1345, 30kW 

År 

i 

Nulägeskostnad 

Ni (kr) 

Framtidakostnader 

Fi (kr) 

Besparing 

Bi (kr) 

Break- even 

BE (kr) 

0 
- - - 563313 

1 
137959 70947 67012 496300 

2 
148911 74982 73929 422371 

3 
160957 79420 81537 340834 

4 
174209 84302 89907 250927 

5 
188785 89672 99113 151814 

6 
204820 95580 109240 42574 

7 
222457 102078 120379 -77805 

 

Hus 61 & 62 med bergvärmepump NIBE F1345, 30 kW: 

Med 𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
42 574

120 379
∗ 12 = 4,2 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

𝐵𝐸 = 6 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑟𝑦𝑔𝑡 4 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟. 
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Tabell 38. Break-even tid för hus 61&62 med bergvärmepump NIBE F1345, 40 kW 

År 

i 

Nulägeskostnad 

Ni (kr) 

Framtidakostnader 

Fi (kr) 

Besparing 

Bi (kr) 

Break-even 

BE (kr) 

0 
- - - 580813 

1 
137960 66012 71947 508866 

2 
148911 69471 79440 429425 

3 
160957 73275 87683 341743 

4 
174209 77459 96749 244993 

5 
188785 82063 106723 138270 

6 
204820 87126 117694 20577 

7 
222457 92696 129762 -109185 

 

Hus 61&62 med bergvärmepump NIBE F1345, 40 kW: 

Med 𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
20 577

129 762
∗ 12 = 1,9 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

𝐵𝐸 = 6 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑎 2 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟. 

 

Tabell 39. Break-even tid för hus 29 med bergvärmepump NIBE F1155, 4-16 kW 

År 

i 

Nulägeskostnad 

Ni (kr) 

Framtidakostnader 

Fi (kr) 

Besparing 

Bi (kr) 

Break-even 

BE (kr) 

0 
- - - 242288 

1 
49447 21814 27633 214654 

2 
53482 22967 30515 184140 

3 
57920 24235 33685 150454 

4 
62802 25630 37172 113282 

5 
68172 27164 41008 72274 

6 
74080 28852 45228 27046 

7 
80578 30708 49869 -22824 

 

Hus 29 med bergvärmepump NIBE F1155, 4-16 kW: 

Med 𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
27 046

49 869
∗ 12 = 6,5 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

𝐵𝐸 = 6 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑟𝑦𝑔𝑡 7 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 



49 
 

Tabell 40.Break-even tid för hus 32 med bergvärmepump NIBE F1155, 4-16 kW 

År 

i 

Nulägeskostnad 

Ni (kr) 

Framtidakostnader 

Fi (kr) 

Besparing 

Bi (kr) 

Break- even 

BE (kr) 

0 
- - - 242288 

1 
47739 21515 26224 216063 

2 
51774 22668 29106 186957 

3 
56212 23936 32276 154681 

4 
61094 25331 35764 118917 

5 
66465 26865 39600 79318 

6 
72372 28553 43819 35499 

7 
78870 30410 48461 -12962 

Hus 32 med bergvärmepump NIBE F1155, 4-16 kW: 

Med 𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
35 499

48 461
∗ 12 = 8,8 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

𝐵𝐸 = 6 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑎 9 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟. 

 

Tabell 41.Break-even tid för hus GK med bergvärmepump NIBE F1155, 4-16 kW 

År 

i 

Nulägeskostnad 

Ni (kr) 

Framtidakostnader 

Fi (kr) 

Besparing 

Bi (kr) 

Break- even 

BE (kr) 

0 
- - - 242288 

1 
45181 20211 24971 217317 

2 
48928 21364 27565 189752 

3 
53049 22632 30418 159335 

4 
57583 24027 33556 125778 

5 
62569 25561 37009 88770 

6 
68055 27249 40806 47964 

7 
74089 29105 44983 2980 

8 
80726 31148 49579 -46598 

 

Hus GK med bergvärmepump NIBE F1155, 4-16 kW: 

Med 𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
2 980

49 579
∗ 12 = 0,7 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

𝐵𝐸 = 7 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑎 1 𝑚å𝑛𝑎𝑑 
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Tabell 42. Break-even tid för hus PZ med bergvärmepump NIBE F1345, 24 kW 

År 

i 

Nulägeskostnad 

Ni (kr) 

Framtidakostnader 

Fi (kr) 

Besparing 

Bi (kr) 

Break- even 

BE (kr) 

0 
- - - 339656 

1 
70263 24876 45387 294269 

2 
76315 26029 50287 243983 

3 
82973 27297 55676 188307 

4 
90296 28692 61604 126703 

5 
98351 30226 68125 58577 

6 
107212 31914 75298 -16721 

 

Hus PZ med bergvärmepump NIBE F1345, 24 kW: 

Med 𝑅𝑒𝑠𝑡 =  
58 577

75 298
∗ 12 = 9,3 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

𝐵𝐸 = 5 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑟𝑦𝑔𝑡 9 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟. 
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4.5.  Skillnad i kostnader mellan uppvärmningsalternativen 
 

Kostnader för respektive fastighet samt de olika värmepumparna med dagens kostnader har 

därefter beräknats med ekvation 25, 26, 27 och 28.  Skillnaden mellan kostnaderna för 

dagens behov och det framtida behovet har därefter beräknats med ekvation 29. Resultatet 

ses i tabell 43. 

Tabell 43. Skillnader mellan dagens kostnader och de framtida kostnaderna vid installation av 
bergvärme 

Fastighet Bergvärme-
pumpsmodell 

Dagens 
pelletsbehov 
(kr/år) 

Framtida 
pelletsbehov 
(kr/år) 

Dagens 
elbehov 
(kr/år) 

Framtida 
elbehov 
(kr/år) 

skillnad 
efter 
installation 

61 & 62 F1345-30  
99 560 

36 680  
13 740 

23 815 +52 805 

F1345-40 31 440 25 215 +56 645 

29 F1155-16 36 380 10 480 4 592 8 712 +21 780 

32 F1155-16 36 680 10 480 2 884 8 262 +20 822 

GK F1155-16 34 060 10 480 3 208 6 296 +20 492 

PZ F1345-24 55 020 18 340 5 234 13 329 +28 585 
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5. Diskussion 
 

5.1. Jämförande mellan fastigheterna 
 

Detta arbete har innefattat sex olika hus, med varierande antal hyresgäster med olika ålder, 

boendeytor med mera så att göra ett jämförande mellan samtliga hus är svårt.  

Solklart är att hus 61 och 62 har väldigt högt effektbehov tillsammans, se tabell 44. Det är 

endast hus PZ som kommer upp i hälften av deras gemensamma effektbehov. Till dessa hus 

är det klart att energibesparande åtgärder behöver göras, mer om detta under rubrik 5.3. Till 

hus PZ skulle jag rekommendera att installera bergvärme då det är ett gammalt hus med 

högt värmebehov och har den snabbaste återbetalningstiden, enligt rubrik 4.4.4. För 

hyresfastigheter får moms aldrig lyftas, men då halva våningen består av butikslokaler får 

därmed halva byggnadens moms lyftas enligt Per-Anders Fjellström. Då hus 61 och 62 har ett 

riktigt högt värmebehov och en stor besparing som görs per år enligt rubrik 4.5 så 

rekommenderar jag att även här installera bergvärme.  

Hus PZ är ett mycket gammalt hus, samtidigt som det har stora lokaler och öppna ytor, samt 

stora fönster till butiken och restaurangdelen. I hus PZ är förbrukningen och effektbehovet 

mycket varierande under de tre undersökta förbränningsåren. Det är därför svårt att säga 

om energikonsumtionen verkligen stämmer överens med verkligt behov. Här skulle 

ytterligare energiberäkningar behöva göras för att se över husets transmissionsförluster, 

mer om det under rubrik 5.3. 

En av anledningarna till att det installerades varsin tvättmaskin till de boende i hus 32 var för 

att de inte ville betala extra för andras slösiga elförbrukning. Det visar sig då att hus 32 är 

huset med lägst elförbrukning. Genom att jämföra hus 32 med ett liknande hus, som hus 29, 

så kan man också se att deras vattenförbrukning var betydligt lägre. I tabell 44 kan man 

däremot se att de har ett högre effektbehov för uppvärmning per kvadratmeter än vad hus 

29 har. Det kan bero på att de använder mer varmvatten, att de är frusna eller att fasaden är 

sämre än för hus 29 och har högra transmissionsförluster därmed.  
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Hus GK som är byggt på 1800-talet är förvånande nog det hus som har näst lägst 

effektbehov. Många åtgärder har gjort för detta hus, till exempel så är hus GK det enda 

huset med en ren pelletspanna till skillnad från de andra med modifierade oljepannor.  

Tabell 44. Tabell som visar energikonsumtionen för samtliga hyreshus, samt deras uppvärmda och 
uthyrda area. 

  61an+62an 29an 32an GK PZ 

medel år 152266,8317 56064,53659 53164,9401 54025,82821 81873,04336 

värmd yta 851 365 390 467 508 

kWh/m2 178,9269467 153,6014701 136,320359 115,6869983 161,1674082 

uthyrd yta 805 312 237 382 405 

kWh/m2 189 180 224 141 202 

 

5.2. Kostnader samt investeringskalkyl 

 

I investeringskalkylen för framtida kostnader, rubrik 4.4.3., har faktorn för hur mycket el som 

krävs per producerad värmeenhet beräknats från 10/45°C när jag bör ha räknat med 0-35°C. 

Då jag senare har räknat på 0-35° C har faktorn förblivit densamma eller högre om avrundat 

till 2 decimaler. Därmed har beräkningarna ej gjorts om.     

 

Målet med arbetet var att hitta en så kostnadseffektiv balansering som möjligt mellan 

pellets och bergvärme. I dagsläget täcker pellets mellan 85-92% av det totala effektbehovet 

för uppvärmning av husen. Då detta arbete kom till tidsbrist kunde balanseringen inte göras 

fullt ut. Ett flertal lokala bergvärmeföretag samt installatörer kontaktades för konsultation 

angående balansering mellan pellet och bergvärme men på grund av för hög 

arbetsbelastning kunde de inte hjälpa mig med detta. Därför gjordes en mycket enkel 

investeringskalkyl, se rubrik 4.4.1 till 4.4.4. Trots att det är en enkel investeringskalkyl är 

slutsatsen från den tydlig i det att det blir höga besparingar per år efter investering, se rubrik 

4.4.4 samt 4.5.  

 

När det kommer till val av bergvärmepump för hus 61 & 62 visar investeringskalkylen att den 

större pumpen ger en högre besparing för varje kommande år vilket är fördelaktigt. Man 

kommer alltså att förbruka två ton mindre pellets per år om man väljer den större pumpen 

på 40 kW.  
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5.3. Framtida arbete 
 

I en energikartläggning brukar man även ge förslag på energibesparande åtgärder. Jag valde 

att inte göra detta i denna rapport på grund av att tidsplanen inte höll. Bureåbostäder har 

redan kommit lång i energibesparande åtgärder då de i sina energideklarationer redovisat 

för utfört arbete att de har:  

 Bytt från el till pellets 

 Justerat pannanläggning och bytt/justerat in termostater på radiatorer 

 Installerat lågenergilampor i all fastighetsbelysning 

 Bytt tätningslister och justerat dörrar och fönster 

 Bytt entrédörr  

 Energisnåla vitvaror vid byte 

 Justerat vattentemperatur i duschblandare  

 Snålspolande blandare vid byte 

 Informerat de boende om energihushållning/kostnader 

Och planerade åtgärder finns också så som:  

 Tilläggsisolering av delar av vind 

 Byte till ny pelletsbrännare 

 Byte till ny varmvattenberedare 

 Solvärme till varmvatten 

 närvaro/tidsstyrd trappbelysning 

 Koppla energiförbrukning i motorvärmare till hushållsel. 

 Renovering och ombyggnad av fönster till tre-glas. 

Där ett flertal av de planerade åtgärderna redan är påbörjade av Bureåbostäder. De mest 

relevanta åtgärderna för att spara energi är renovering och ombyggnad av fönster till tre-

glas, särskilt för hus PZ. Genom att tilläggsisolera vind kan också större besparingar göras. 

Att byta varmvattenberedare samt koppla solvärme till den ger en mycket låt 

energiförbrukning, särskilt under sommarmånaderna. Då motorvärmare är korrigerade till 

att vara timerstyrda görs redan där besparingar.  
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Om mer tid hade funnits tillgängligt hade energiberäkningar över transmissionsförluster 

gjorts. Tidsplanen höll tyvärr inte för detta. En beräkning för att ta fram 

transmissionsförluster baklänges utifrån det faktiska värmebehovet gjordes innan 

avgränsningen gjordes att inte beräkna transmissionsförluster , se bilaga 8.  
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7. Bilagor 

 
Bilaga 1. Underlag för förlustfaktor vid modifikation 

 
Figur 7. Mail från Peter Sundberg vid diskussion kring verkningsgrader för pannanläggningarna 
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Bilaga 2. Skötsel samt rökgastemperaturer för pannanläggningarna 

 
Figur 8. Mail från Anders Skoog som berättar hur ofta pannorna sotas samt dras 

 

 

Figur 9. Rökgastemperaturer för pannanläggningarna 
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Bilaga 3. Pelletstest för bestämning av effektivt värmevärde

 

Figur 10. Resultat av tester som Peter Sundberg utfört på 6 olika pelletssorter 

Beräkning:  Då det effektiva värmevärdet i Sundbergs beräkningar är givet i MJ/kg behövde 

omberäkning till kWh/ton göras. Detta genom: 

𝑘𝑊ℎ
𝑡𝑜𝑛⁄ = 𝐻𝑖𝑥 ∗

1000𝑘𝑔

3600𝑠
∗ 1000  

Resultat i tabell 49. 

Tabell 45. resultat efter beräkning av Sundbergs resultat för Hi 

 MJ/kg kWh/ton 

N34 17,684 4912,222 

Långsam 1 17,243 4789,722 

21 18,179 5049,722 

Grupp 1 17,464 4851,111 

Grupp 2 17,678 4910,556 

Grupp 3 17,972 4992,222 

 

Medelvärde: 4917,592 kWh/ton. Ungefär 4900 kWh/ton.   
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Bilaga 4. Offert för borrning för energibrunn, hus 61&62 
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Bilaga 5. Elavtal, huvudsäkring 25A 
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Bilaga 6. Elavtal, huvudsäkring 20A                                                  
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Bilaga 7. Elavtal, huvudsäkring 16A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Bilaga 8. Beräkning för transmissionsförluster för jämförande av faktiskt och 

teoretiskt värmebehov för framtida arbete 

METOD: Husens beräknade transmissionsförluster för vidare arbete 
Vid mer tid hade ett grundliggare arbete angående husens transmissionsförluster och 

förluster i ventilationssystemen gjorts. Detta var till en början planerat men efter upptäckt 

om att detta var en tidskrävande process och efter konsultation med Peter Sundberg, SP 

valdes det bort för att fokusera på målet med arbetet. Därför beräkningar endast på 

ingående energi från pellets och el. 

 

För ett vidare arbete hade jämförelser kunnat göras med faktiska värden för husens 

värmegenomgångskoefficienter med tillhörande area, summan av transmissionsförluster, 

ΣUA.  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = ΣUA ∗ S                                   

 

Då att det totala effektbehovet, Qtot för samtliga hus är framtaget kan summan av 

transmissionsförluster tas fram genom att ta fram gradtimmar, S för Skellefteå. 

 

ΣUA =  
𝑄𝑡𝑜𝑡

𝑆
 

 

 Gradtimmar 

En orts gradtimmar, S avser dess avvikelser från medeltemperaturen över ett dygn. Denna 

fås genom att använda sig av tabellen i figur 8, där medeltemperaturen får orten, Tmedel förs 

in tillsammans med medeltemperaturen för inomhusluften, Tin. 
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RESULTAT: Husens beräknade transmissionsförluster för vidare arbete 
 
Enligt SMHI var medeltemperaturen, Tmedel för Skellefteå under 2015 ca 5 °C 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 5°C 

 

Inomhusluften, Tin räknar Bureåbostäder med att den håller ett medelvärde på 22°C 

𝑇𝑖𝑛 = 22 °C 

 

Tin samt Tmedel förs därefter in i figur 9  och därmed fås gradtimmarna för Skellefteå  

𝑆 = 133 400 °Ch 

Figur 11. Tabell för vilken gradtimmarna för specifik ort tas fram 
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Figur 12. Tabell för vilken gradtimmarna för Skellefteå tagits fram  

 

Gradtimmarna sattes därefter in tillsammans med respektive hus Qtot i ekvation. Resultatet 

presenteras i tabell 46 

Tabell 46. Resultat av beräknad summa av transmissionsförluster för vidare arbete 

Hus Qtot (kWh) ΣUA (W/°C) 

61+62 152 266, 83 1 141,43 

29 56 064,54 420,27 

32 53 164,94 398,54 

GK 54 025,83 404,99 

PZ 81 873,04  613,74 
 


