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Abstrakt 

Examensarbete inom Högskoleutbildning Byggproduktion (120 HP), med inriktning av installationsteknik 
Titel: Jämförelseanalys på minst 5 olika installationslösningar på småhus (byggnad ca 120 kvm) 

Författare: Nebi Yilmaz & Burak Vural 

Termin och år: VT 2017 

Handledare: Jessica Walton 

Handledare (företag): Johan Stenqvist (Bravida) 

Examinator: Per Roald 

Nyckelord: Byggproduktion, installation, pris, lösning, jämförelse  

Sammanfattning:  

När det gäller val av installation så har man väldigt svårt att välja rätt. Bland annat för att det finns 

många lösningar att välja emellan samtidigt som man tänker på vilken som passar bäst. Fem 

nyckelfrågor som har bidragit till denna rapport: Vem är kunden? Vad vill kunden? Hur vill kunden 

ha det? När vill kunden ha det? Vad vill kunden betala? Utöver dessa frågeställningar kan val av 

installationslösningen också bero på vart man bor i landet, ifall det ofta är kallt, blåser och regnar 

mycket. Dessa frågeställningar är ofta vanliga bland nya villaägare, bygga nytt eller köpa gammalt.  

Rapporten innehåller olika jämförelser på dem installationslösningar som är favoriter bland alla 

kunder och kommer göra det enklare för villaägaren att välja rätt installation för huset. Flera företag 

har blivit intervjuade om vad dem tycker är bästa alternativet. Men flera källor har undersökts och 

kontrollerats för att ge läsaren en god instruktionsbok. Där kunden istället kommer ställa frågorna 

till leverantören. 
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Abstract 

Degree prjoect in Degree program in construction management (120 credits), aligning building services 

engineering – costruction management, first cycle  
Title: Comparision analysis of at least 5 different installation solutions in house (building about 120 

m²) 

Author: Nebi Yilmaz & Burak Vural 

Term and year: ST 2017 

Supervisor: Jessica Walton 

Supervisor (company): Johan Stenqvist (Bravida) 

Examiner: Per Roald 

Keywords: Customer, installations, price, issues, solutions 

Summary: When it comes to choose of installation solutions, it's often very difficult to choose the 

right one. Among other things, there are many solutions to choose from while thinking about which 

one fits best. Five key issues that have contributed to this report is: Who is the customer? What does 

the customer want? How does the customer want it? When does the customer want it? What does 

the customer want to pay? In addition to these issues, the choice of installation solution can also 

depend on where you live in the country, if it is often cold, blowing and raining, these questions 

could affect the choice. These issues are often common among new homeowners, building new 

house or buying old home customers. The report contains different comparisons to those installation 

solutions that are favorites among all customers according to the suppliers and will make it easier 

for the homeowner to choose the right installation for the house. Several companies have been 

interviewed about what they think is the best option. However, several sources have been 

investigated and checked to give the reader a good instruction manual. Where the customer will 

have the ability to ask the questions to the supplier. 
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Förord: 

Detta arbete har skrivit under syfte till utbildningen Byggproduktion på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Detta arbete innehåller jämförelser, intervjuer samt tekniska beskrivningar av ämnet. 

Tack till Johan Stenqvist på Bravida C2M sprinkler för all hjälp. Även ett stort tack till Hans 

Zetterholm för djupa diskussioner och rådgivning. 

 

Alla företag som har varit intervjuade och verkligen tagit sin tid för att besvara våra frågor, tack för 

deras engagemang. 

Stockholm, Teknikringen 78 

8 Maj 2017 

Burak Vural och Nebi Yilmaz 
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1.0 INLEDNING 

Denna rapport ska förklara och jämföra olika installationslösningar för villaägare. Information och jämförelser 

som man hittar i denna rapport kan tolkas som en instruktionsbok för läsaren. Det ska alltså ge smarta och 

enkla lösningar på hur man bedriver samt väljer en installationslösning. 

1.1 BAKGRUND 

Målet med arbetet är att göra det enklare och smartare när det gäller val installationslösning för läsaren. Vilka 

installationslösningar skall kunden tänka på? Vilken är billigast men ändå smartast? Dessa frågar ska besvaras 

i texten med jämförelser och information. 

1.2 SYFTE 

Syftet med arbetet är att klargöra vad villaägaren är i behov av för uppvärmningssystem. Efter rapporten ska 

kunden kunna bedriva en installationslösning samtidigt bli mer sakkunnig inom ämnet 

1.2.1 PROBLEMFORMULERING 

Arbetet innehåller en jämförelse mellan olika installationslösningar som kan vara möjliga att använda sig utav. 

Därav har arbetet inte en direkt önskad analys utan baserar på slumpmässiga val som är väldigt användbart vid 

till exempel val av hus. Unga eller nuvarande villaägare har svårt att välja installationslösningar numera. Hur 

ska dem hantera och vad ska de tänka på vid val av installationslösningar. 

1.2.2 LITTERATUR 

Litteraturer som är aktuell i denna rapport är av Björklund, Jörgen och Ohlsson, Peter. 2012. Systemkunskap, 

tryckt: Kina (ISBN: 978-91-47-08558-3) och Ohlsson, Peter. 2014. Värme och kyla 2, tryckt: Egypten (ISBN: 

978-91-47-10943-2) från Liber och Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-

installationer, tryckt: Spanien (ISBN: 978-91-44-05561-9) från Studentlitteratur. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Rapporten innehar endast avgränsningar till uppvärmningssystem och liten del av luftbehandlingar. 
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2.0 METOD 

För att samla in alla jämförelser samt information kontaktades olika företag på olika sätt. Företagen 

kontaktades via telefon och mail, men även genom att företaget (Bravida).  

Utöver intervjuerna, har även hemsidor och litteraturer studerats. Med hänsyn till källor, så har det samlats in 

nyttigt material från hemsidor d.v.s. bilder och fakta som tillämpades i rapporten. För att befatta hur kunniga 

människor runt omkring kan vara inom branschen, skickades det runt en enkät. 

Från kurslitteraturer och andra kataloger, framfördes priser och andra konkreta informationer just om 

produkterna och installationen. 

2.1 METODKRITIK 

Det varar alltid risk över om hur trovärdiga informationen som ligger ute i de interna källorna är. 

Faktainsamling för faktabeskrivningen i rapporten samlades för det mesta dels av de interna källorna. Med 

tanke på bland annat informationssaknaden hos författaren är sannolikheten av fel information väldigt hög. Det 

finns även risk att dra fel slutsatser. I arbetet visades det hänsyn till detta. 

Riskanalys över hur trovärdiga informationen som samlades in vid intervjuer, grundar sig på hur erfaren och 

vilken roll hen har i företaget. Intervjuer hölls med personer som har viktig roll i företaget. 
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Figur 1 – Enkel bild på hur fjärrvärmen fungerar 

3.0 INSTALLATIONSLÖSNINGAR, UPPVÄRMNINGSSYSTEM OCH LUFTBEHANDLING 

Det är viktigt för villaägaren som har hand om ekonomin i familjen att välja rätt uppvärmningssystem. Att veta 

husets värmebehov är viktigt till att börja med sen är det att välja rätt. Samtidigt är det inte lätt att bedriva 

själva systemet. Valet som användaren gör kommer påverka uppvärmningen, kostnaderna och komforten för 

huset. Det är även viktigt att man tänker på vart man bor i landet. Bor man nära en fjärrvärme station så kanske 

är det smartaste att välja det eller bor man ute i landet med en stor tomt då borde jordvärme vara smartaste 

valet. 

  

Som villaägare är det viktigt att tänka på dessa faktorer. Oftast betraktas detta svårt och jobbigt att ha koll på 

alla system samtidigt veta hur man bedriver det. En undersökning som gjordes bevisar att ca 60 % inte vet 

vilken installation de ska välja vilket är en av faktorerna som uppmanar till detta arbete. 

 

Det finns 7 olika sätt att värme ett hus på. Dessa är direktverkande el, pannor (gas panna och elpanna), 

fjärrvärme, värmepumpar (luft/luft, luft/vatten, frånluftvärme och markvärme), solvärme, olja och biobränsle. 

Utöver dessa 7 värmekällorna, så finns det även kompletterade värmekällor. Dessa produkter hjälper till dels 

för uppvärmningen, men sänker även förbrukningskostnaderna som den primära värmekällan bidrar till. Dessa 

kompletterade värmekällor är följande: golvvärme, solenergi, luft-luftvärmepump, frånluftsvärmepump och 

kamin. 

I denna rapport tas endast fjärrvärme, markvärmpump (bergvärmepump och jordvärmepump), 

frånluftsvärmepump, pannor (gas panna och elpanna) och direktverkande el upp. Utöver dessa så ingår det 

även varmvattenberedare som är en installationslöning, med en kompletteringsaspekt på andra värmekällor. 

3.1 FJÄRRVÄRME 

Fjärrvärmesystemet går ut på den simpla idén, att det är flera bostäder som värms upp genom en gemensam 

värmekälla. Med det tekniska systemet så sparar man både på den ekonomiska och energieffektiva delen, men 

också en förminskning på utsläpp av den miljöfarliga ämnen. 

För att fjärrvärmesystemet ska komma igång, krävs det endast att huset är anslutet till fjärrvärmenät, det finns 

en värmeväxlare och en 

varmvattenberedare installerat i huset. 

Alltså är loppet för hela systemet att 

värmen produceras i en större 

gemensam anläggning (centralt 

värmeverk) och kopplas till husets 

värmesystem, via ett rörsystem 

(underjordiska ledningar), med en 

värmeväxlare. Samtidigt när detta sker 

så förs även vatten som är avkylt (som 

värms upp igen i fjärrvärmeverket), 

tillbaka genom ledningar tillbaka.  

Utöver småhus och andra hustyper, så 

leds vattnet från fjärrvärmeverket till 

kontor, affärer, industrier och andra 

publika fastigheter också. Ledningarna till dessa är den samma som för bostäder.  
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3.1.1 INSTALLATION 

Vid beställning av fjärrvärmen sker installationsprocessen efter att installatören tillsammans med leverantören 

(om det inte är samma företag) går på hembesök hos köparen och planerar kring placeringen för 

fjärrvärmecentralen (normaltvis där gamla värmekällan låg), samt hur rör och ledningar ska dras. Det uppritas 

en planering i form av tidsplan över hela installationen och markeringar kring var andra ledningar som 

exempelvis el, tele, bredband och vatten finns.  

Oftast börjar det praktiska arbetet utomhus, med grävning, som är huvudsak över rörläggningen. När själva 

grävandet är klar går man direkt över till montering av avstängningsventil. Därefter sker rörläggningen och en 

provtryckning körs igång för att se ifall allt fungerar som de ska. 

Innan arbetet fortsätts inomhus, så vill man inte lämna något jobb kvar efter sig utomhus. Därför sker en 

återställning (jord fylls i öppningarna) på trädgården innan man går över till inomhus arbetet.  

Inomhus arbetet innebär montering och påkoppling av fjärrvärmecentralen som sker samma dag som den 

gamla värmekällan kopplas och monteras ut så att värmen befinner sig i huset natten innan också.  

När installationen är klar då går man över till besiktning, både ut- och invändig. Innan det så utreds 

funktionerna, ifall allt fungerar som dem ska. 

3.1.2 HUR DEN FUNGERAR 

I det namngivna värmeverket används olika material för att producera värmen, det kan till exempel vara 

trärester. Den producerade värmeenergin används därefter till att värma vattnet som i sin tur leds till husen via 

långa underjordiska rör.  

De rörledningar som kommer från marken och når husets vattensystem bemöts av en fjärrvärmecentral som har 

en värmeväxlare och en varmvattenberedare installerat. Varma vattnet som samlats i husets vattenburna system 

pumpas ut till elementen via rör. Det kalla vattnet som förvarades innan det varma vattnet leds in, skickas 

tillbaka till värmeverket (se figur 1). 

3.1.3 FÖR – OCH NACKDELAR 

Precis som allt annat så har fjärrvärmen också både för- och nackdelar. Fördelar för fjärrvärmen riktar sig 

övervägande till miljö och ekonomi men även också arbetet som utfrös efter installationen och användningen. 

Fjärrvärme är ett uppvärmningsalternativ som är relativt miljövänligt och billig i drift med låg 

uppvärmningskostnad. Fjärrvärmen är en smidig lösning som inte kräver större underhåll. 

Nackdelar för fjärrvärmen är många men går att ignorera beroende på vissa faktorer. Dessa faktorer beror 

bland annat på själva huset och vart i landet den befinner sig i. Alltså ifall leverantören för området (skiljer sig 

åt mycket mellan områden beroende på vilka förutsättningar fjärrvärmebolaget för området har i form av 

bränsle, antal kunder etc.) har ställt ett högt pris så går det inte att förhandla priset eftersom det inte finns 

någon möjlighet att välja leverantör. 

Kostnaden för installation och drift varierar kraftig, vilket beror på hur uppvärmningen under perioden 

fungerar, hur gammalt huset är och hur långt från fjärrvärmenätet huset är. Ett hus som är gammalt och har en 

dålig uppvärmning i dagsläget kommer kostnaderna för drift dra iväg ordentligt. Ett hus som befinner sig långt 

från fjärrvärmenätet kommer ha ett högre kostnad än de husen som befinner sig närmre. 
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3.1.4 PRIS 

Priset för fjärrvärme varierar stort och utsätts av många olika faktorer. Dessa faktorer som påverkar priset kan 

vara beroende på vart man bor, hur stort fjärrvärmeverket är och vad det är som eldas (bränsle/material) som 

tillskott i fjärrvärmeverket. Ju större fjärrvärmeverk desto mindre i pris eftersom det behövs mer 

tillskottsbränsle i form av olja och när vädret visar sig vara riktigt kallt leder det till extra kostnader. Vanligtvis 

ligger installationskostnad mellan 60 000 – 65 000 SEK inklusive moms och vid eventuella ROT-avdrags 

användning finns det möjlighet att kunden endast betala 70% av arbetskostnaderna och där 30% betalas av 

skatteverket.  

 

Anledningen till varför priset varierar är för att priset på överskottsvärme från industrin varier ort för ort och 

stad för stad. Alltså sänks bränslekostnaderna när överskottsvärmen från industrin är hög. 

 

Enligt Ulrika Sundströms text, som skrevs den 14:e oktober 2014, i Byggahus.se, så sa Henrik Feldhusen att 

lägsta snittpriset per kilowattimme var Luleå med 38 öre/kWh och bland dem högsta var Stockholm med 84 

öre/kWh. Han fortsätter sedan att det har ökat senaste åren och kommer öka mer dem kommande åren. Ökning 

sker när priset på el, olja och/eller biobränsle stiger. Feldhusen påpekar att, oavsett ökning på priset av 

fjärrvärmen, så ligger den ändå lägre än alternativen och ökar inte lika ofta som dem. 

 

3.2 PANNOR 

Vattnet som används i systemet värms upp i respektive panna (beroende på vilket utav dem används). Den 

värmen fördelas sedan ut med ett radiatorsystem. Pannor som finns tillgängligt för använd till småhus: Gas 

panna, elpanna, oljepanna, vedpanna, pelletspanna eller en kombinationspanna av el, biobränsle och olja. I 

denna rapport tas hänsyn till gas panna och elpanna. 

3.2.1 GAS PANNA 

Naturgas som är huvudsaken för gas panna har flera användningsområden i ett småhus (omkring 35 000 

svenska hushåll är slutna till naturgasnätet). Framför allt används naturgasen till uppvärmning vattnen. Andra 

användningsområden är t.ex. (uppvärmning av terrass) eller torktumlare. I denna rapport beskrivs endast 

naturgasens användning för uppvärmningen och varmvatten (gas pannor). 

Gas pannan som har både kondenserat och icke-

kondenserat (konventionell) typ är den 

vanligaste utformningen av gasbaserat 

uppvärmning och varmvattenproduktion i 

småhus.  

Skillnaden mellan kondenserade och icke-

kondenserade, övre- och undervärmevärde (98 

%) som dem också heter, är att den 

kondenserade utvinner mesta möjliga energin ur 

den levererade gasen. Detta sker med hjälp av 

den kondenserade tekniken och möjliggör en 

energivinst upp till 100%.  

Den icke-kondenserade gas pannan, som har ett 

undervärmevärde än 98 %, utvinner energin i 

förbränningen utan att kondensera rökgaserna. 

Den utvinnande mängden är en del av det totala 

energi innehållet och når därför inte högre upp 

än 98%. 

Kondenserade pannor har högre energieffektivitet 

(verkningsgrad) och har därför både mindre 
Figur 2 – Naturgasanvändning  
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energikostnad och mindre utsläpp. Alltså är den kondenserade gas pannan ett bättre alternativ. 

Sen den första introduktionen av gas pannan så har både kondenserade och icke-kondenserade till skillnad från 

dem första gas pannorna utvecklats väldigt mycket. Tekniken har gått framåt när det gäller komforten, 

prestandan, ekonomin och miljövänligheten hos produkten.  

3.2.1.1 INSTALLATION 

Ledningar som leds mellan gaskällorna och ett distributionsnät grävs ner på land eller vid vissa fall (som inte 

är så vanligt) kan det också ligga på havsbotten upp till 1 meters djup. Dessa ledningar kallas för 

transmissionsledningar och har en diameter på ca 1 meter och är dimensionerad för 80 bars tryck.  

Transmissionsledningar som dras under jord och täcks med jord när själva arbetet är klart. Täckning med jord 

innebär att det inte syns någon ledning på markytan utan bara markeringsstolpar som visar vilket spår 

ledningen leds i. Marken som ledningar går under får användas för jordbruk men det får inte byggas hus inom 

25 meters avstånd. 

Andra krav angående installation av gas pannan är inomhus. Rummet som pannan kommer att vara belägen i 

måste vara minst 4m
2
 och ha en dörr med minst 80 cm bredd. Rummet måste dessutom stolrekskrav ha en 

fönsteröppning på en storlek av 0,3 m
2
 per 10 m

2
 av husets BOA och äga en bra ventilation speciellt i övre 

delen av rummet.  

Inte bara panna som installeras har krav utan andra enheter som ansluts till pannan har det också. Dessa krav är 

att en av enheterna måste ha ett strömförsörjningssystem som skall konfigureras med ström och värmeskydd på 

ett speciellt sätt. En annan enhet som bör vara 

på plats är gasanalysator som har uppgiften att 

uppmärksamma en gasläcka ifall det inträffar. 

Gasanalysatorn ska även ha en elektrisk ventil 

och en ventil för att stänga av gastillförseln. 

Alla andra enheter, inklusive 

strömförsörjningsystemet och gasanalysatorn, 

måste vara utrustad med en gasmätare. 

Beroende på skorstenens storlek skall pannan 

installeras. Med hänsyn till diametern på 

skorstenen räknas panneffekten ut. Exempelvis, 

ifall pannans effekt visar 30 kW så ska det vara 

minst 130 mm i skorstensdiameter och 40 kW 

kräver 170 mm. Ett annat krav på mått är att 

skorstenshöjd över taknocken bör vara 0,5 m eller 

högre. 

3.2.1.2 HUR DEN FUNGERAR 

Både i den kondenserade och icke-kondenserade gas pannan värms vattnet av värmen som kommer från 

förbränningsprocessen via transmissionsledningen. Under förbränningsprocessen så släpps det ut resterande 

gaser. Dessa resterande gaser, ifall det är en icke-kondenserad gas panna, släpps ut till omgivningen via 

skorsten. Den kondenserade gas pannan, med hjälp av kondenserings tekniken, utvinner energi ur dessa 

rökgaser i form av vattenånga istället för att det går till spillo. Den energin tillförs till värme- och 

vattensystemet i huset. I huset som gasen leds via transmissionsledningen leds därefter till mät och 

reglerstationer som trycket sänks och gasflödet mäts.  

Figur 3 – Interiörbild på kondenserade gas pannor 
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Trycket som sänks når ett värde på 4 bar ifall det är lägre innebär att man ska använda sig av flexibla (plast) 

rör istället för metall (stål). Metall används endast i transmissionsledningar och på rör mellan enheter och 

anslutningar.    

Kondenserings tekniken innebär att energi utvinns i vattenånga och för att detta ska kunna funka måste 

vattenångan kondenseras. Vattenångan kondenseras vid en temperatur under 56°C.  

I den kondenserade pannan kyls vattenångan i en värmeväxlare som den utvinnande energin går till en 

användning av att förvärma värmesystemets returvatten. Det förvärmda vattnet värms igen i en annan 

värmeväxlare till en önskad temperatur så att huset ska värmas upp. Under hela processen så uppstår det små 

mängder av spillvatten som leds bort till ett avlopp. 

3.2.1.3 FÖR – OCH NACKDELAR 

Fördelarna för gas pannan är många men kan skilja sig från den kondenserade och icke-kondenserade. Alltså 

har dem samma fördelar men den kondenserade har vissa andra fördelar utöver de ”vanliga”.  

 De ”vanliga” fördelar är att med gas panna så har man tillgång till varmvatten dygnet runt och utöver det 

sparar den en viss önskad varmvattentemperatur som går att justera till en regulator. 

Andra fördelar av en gas panna är en värmekälla som inte tar så stor plats. Den har funktioner som förnyar 

energi, som minskar utsläppet och som kostar vanligtvis mindre än el. 

Den kondenserade typen har utöver de föregående fördelarna andra fördelar som är bra för både miljön och 

ekonomin. Den kondenserade pannan har en energieffektivitet från 98% och uppåt vilket innebär att den har 

upp till 30% mindre energiförbrukning jämfört med icke-kondenserande teknik och ger betydligt mindre 

utsläpp av sot och partiklar till omgivningen. 

Det finns vissa nackdelar med gas panna. Men de flesta bland dem är relaterade till felaktig installation eller ett 

annat installationssätt än vad det är som anvisats i handboken. Ett exempel på en felaktig installation är om det 

installeras en gasolvärme i ett mindre rum än vad det borde vara så kan luftfuktigheten stiga inomhus. Denna 

nackdel kan dock lösas genom att det installeras en ordentlig ventilationssystem installeras. 

3.2.1.4 PRIS 

När hemsidor på leverantörer av gas pannor lägger ut priser på olika gas pannor ingår oftast installationen i 

priset. Vid eventuella fall där leverantören erbjuder installation på produkten och begär en extra kostnader på 

installationen står detta också. 

 

Priset för gas pannor inklusive installationen ligger oftast mellan 50 000 - 65 000 SEK beroende på märket och 

leverantören. Enligt intervjun med N.H Nordström AB, så ligger kostnaderna runt 60 000 SEK (inklusive 

moms och eventuell ROT-avdrag är möjligt) och uppåt. Thomas Jonsson, Sverigechef för Viessmann, 

intervjuades också och kostnaderna ligger mellan 55 000 – 62 000 SEK (inklusive moms). 

Märken erbjuder olika modeller som klassas beroende hur effektivitet och storlek respektive panna har. Det är 

också på detta sätt priserna utsätts, ju större tank och ju högre effektivitet man eftersträvar desto högre ska man 

vara beredd på att betala. 

Prisexempel tagen från varuhuset EON bekräftar denna teori. Enligt hemsidan så är det högsta utsatta priset för 

gas pannan inklusive moms och installation ligger runt 61 000 SEK från märket Weishaupt. Den lägsta priset 

som de har utsatt är från Veissmann, 58 900 SEK. Skillnaden på priset är inte så högt och ingen skillnad på 

energieffektivitetsklass finns men det skiljer sig åt på funktionerna.  
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Det finns även ett anslutningspris för gas pannan. Att ansluta sitt hus via en gasledning (servis) till gasnät. Den 

lägsta priset som Gasnätet Stockholm erbjuder är 16 000 SEK (exklusive moms och eventuella 

schaktkostnader). I priset ingår utöver de kostnaderna för servisen fram till anslutningspunkten vid gasnätet, 

kostnaderna för grundmursgenomföring, servisventil, inmätning och brandkran. 

Utöver de anslutningskostnaderna som betalas en gång tillkommer det kostnader som betalas månadsvis eller 

per år beroende på avtal och överenskommelser. Dessa kostnader är abonnemangskostnad och kostnad över 

mängd av användningen. Abonnemang priset ligger runt 1000 SEK/år och gasanvändningen ligger oftast 

mellan 15000 - 20000 SEK/år beroende på hur stort energibehov huset har. 

3.2.2 ELPANNOR 

Elpanna är ett elektriskt uppvärmningssystem där värmen produceras via husets vattenburna system som i sin 

tur cirkuleras ut i elementen (vattenradiatorer). Tekniken är okomplicerad och ger en hög driftsäkerhet. Tack 

vare tekniken så passar den alla vattenburna system som går att tillämpas och utöver det är användningen 

också väldigt enkelt.  

Elpannan tar väldigt liten plats och är oavsett modell och funktioner förhållandevis billig i köp, framförallt när 

det jämförs med andra uppvärmningsformer. Trots det är den väldigt populärt när det gäller att byta till någon 

annan uppvärmningsform. Anledningen till det är att den medför ett stort elbehov. Detta innebär höga 

elkostnader, osäkerhet i framtida elpriser och möjligtvis elens miljöpåverkan. 

Eftersom själva uppvärmningsformen inte är så populärt 

i Sverige så ligger ribban lågt på utbudet. Vid fallet av 

att elbehoven är större än utbudet importeras el från 

grannländerna. Detta innebär både extra kostnader som 

kommer med och extra producering. Produceringen i 

grannländerna sker till mesta dels av fossila bränslen. 

Med ett annat ord innebär detta utsläpp av koldioxid, 

alltså stora mängd producering med fossila bränslen ger 

stora mängd utsläpp av koldioxid. Genom att minska 

elanvändningen så minskas också utsläppen av 

koldioxid. 

Med tanke utifrån klimatfrågan och ekonomin så strävar 

majoriteten av husägarna efter att värma huset med 

andra uppvärmningssystem. Att byta från elpannan är 

väldigt enkelt då elpanna redan har ett vattenburet 

distributionssystem. Vanligaste alternativ är 

värmepump eller fjärrvärme. 

3.2.2.1 INSTALLATION 

Det är inte godkänt att enbart installera en elpanna i ett nybyggt hus enligt nybyggnadsreglerna. Elpanna är den 

äldre metoden att värma huset på som idag oftast byts ut mot en annan uppvärmningslösning eller används som 

att komplettera en annan värmekälla. I dem moderna husen används oftast elpannan i kombination med 

solvärme.  

Det finns även moderna elpannor så kallade flexibla elpannor som ersätter dem gamla elpannorna. Med den 

flexibla elpannan går det väldigt enkelt att uppvärma uterum eller garage samt golvvärme. 

Figur 4 – Interiörbild på en elpanna 
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3.2.2.2 HUR DEN FUNGERAR 

Elpannans system liknar direkt elverkandes system. Skillnaden mellan dem är inte mer än att ena leder ut 

värmen via vattnet som leds genom ledningar till radiatorerna (elpanna) och den andra använder enbart el 

(direktverkande el). 

Processen som elpannan går ut på är att vattnet cirkuleras. Elpannan värmer upp vatten i värmepatroner 

(direktverkande el används istället el patroner) som i sin tur cirkuleras runt med hjälp av en cirkulationspump. 

När vattnet skickas ut från värmepatroner sker cirkulationen genom att först möter vattnet 

radiatorer/golvvärmen och sedan återvänder till pannan.   

Utöver elpannan kan man även installera en värmepump och kombinera dem vilket på detta sätt optimeras 

värmen och man får en bättre verkningsgrad jämfört med direktverkande el.  

3.2.2.3 FÖR – OCH NACKDELAR 

Elpannans fördelar är ett par stycken men kan även utökas genom att den kombineras med vattenburet 

uppvärmningssystem. Utifrån kombinationen går hela systemet från hög arbetsinsats till låg arbetsinsats och 

dessutom får den också en hög driftsäkerhet. Det går även att kombinera med golvvärme (som går att användas 

istället för radiatorer). 

Oavsett kombination eller inte så är den miljövänlig ur utsläpps perspektiven. Med tanke på att det bara är el 

som leds mellan ledningarna så medförs inga lokala utsläpp.  

Själva elpannan är väldigt billigt i förhållande till köp men förbrukning av el är väldigt hög. Detta leder till att 

de framtida elpriser som kommer att uppstå går inte att förutse. Trots det så tyder studierna att elpriset går upp 

rejält och leder i slutändan att lönsamheten hos elpannor minskar. 

3.2.2.4 PRIS 

Precis som alla andra värmekällor så finns det också olika varianter att välja mellan när det gäller elpanna. 

Priserna för elpanna varierar stort mellan varianterna vilket utsätts beroende på effektivitet och andra 

funktioner för komfort. Priserna är från 16 000 upp till 80 000 SEK (12,5% eventuellt ROT-avdrag är möjligt), 

beroende på leverantör och tillverkaren. Det finns allt från välkända tillverkare så som CTC, NIBE etc. till 

okända tillverkare där skillnaden på priserna märks direkt. 

 

När priserna anges inkluderas moms och installation av produkten samtidigt ingår det oftast material också. 

Prisexempel utdraget från leverantören CTC:s hemsida av deras nya produkt CTC EcoZeinth i350 visar att 

produktens pris ligger omkring 43 000 SEK. I denna pris ingår det själva produkten, installation och material 

som används vid installation. Det finns även tillbehör och komplettering som går att köpa vid sidan av 

produkten. 

 

Som tillbehör kan man till exempel köpa en trådlös rumsgivare (extra rumsenhet) för 1150 SEK och med den 

kan man på ett enkelt och praktiskt sätt ändra rumstemperaturen med knappar. Som komplettering kan man 

köpa en varmvattenberedare. Priset för varmvattenberedare är mellan 10 000 – 20 000 SEK (inklusive moms) 

där variationen beror på storleken, prestandan och materialet som själva produkten är täckt med. Materialvalet 

för ytan av varmvattenberedaren är emalj, koppar eller rostfritt. Där emalj är det billigaste alternativet och 

rostfritt klassas som den dyraste. 

 

Exempel på pris på en 300 liters tank, med 6 kW effektivitet av varmvattenberedare från NIBE är 14 950 SEK. 
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3.3 VARMVATTENBEREDARE 

De flesta fall för att kunna tillgodose behovet av uppvärmt vatten hos småhus krävs det lagrad 

varmvattenvolym i systemet. Detta uppfyller en varmvattenberedare som ger tillgång till varma vattnet i stora 

mängder direkt. 

Varmvattenberedaren tillverkas i tre olika volymer: 100, 200 och 300 liter. Till exempel 100 liters förekommer 

mest i fritidshus, 200 och 300 liters är vanligast i hushåll. 200 liters finns i bostäder där upp till 4–5 personer 

bor, 300 liters är för stora familjer som använder mycket varmt vatten.  

Det finns olika sorter av varmvattenberedare vissa är typen som fyller vanliga funktioner som en tank ska ha 

och andra är multifunktionerade. 

Varmvattenberedaren som fyller de vanliga funktionerna kallas för skiktad varmvattenberedare. De nämnda 

”vanliga funktioner” innebär att den värmer det varma vattnet snabbt och energieffektivt. Detta fungerar 

genom att varmvattenberedaren snabbt skiljer det kalla och varma vattnet i ledningsnätet. 

Multifunktionstankar kan med hjälp av en volymtank kombineras med (i volymintags perspektiv) med andra 

värmekällor. En möjlig kombination som skulle kunna nämnas är t.ex. värmepump med vedpanna. 

Utöver dessa funktioner så har multifunktionstankar en optimal isolering som förhindrar onödiga 

värmeförluster. Denna funktion påverkar inte tillgängligheten för användning av det varma vattnet. 

3.3.2 INSTALLATION 

Installation av varmvattenberedare går även att göras själv. Då det är en väldigt känslig process krävs det att 

man har bra tålamod, vilja över att installera den och ge den tiden den kräver. Annars är det alltid bättre att 

anlita en auktoriserad installatör som besitter rätt kompetens från en firma då det är mycket som måste bli rätt 

och vägen till att få ut så mycket som helst från den. 

Att anlita en expert installatör innebär att man betalar för installationen utöver själva produkten. Dock finns det 

firmor som erbjuder paketpris för produkten och installationen och i vissa fall projekteringen också. 

Att installera varmvattenberedare går ut på att man först av bestämmer placeringen på den. Placeringen kan 

man komma fram enklast genom skiss på rördragning med mått och eventuella kopplingar till vattenanslutning 

och armaturer. Vid placeringen är det viktigt att man tänker på att det finns tillräckligt med plats. Placeringen 

sker genom att den antingen fästs på väggen med väggfäste som bör ingå vid köp av själva produkten eller 

ställs på golvet. 

Vid installation av varmvattenberedaren är det ändats själva produkten (med alla utrustningar) erforderliga rör 

och kopplingar som behövs. Först och främst kopplas rördragningen (diameter på 15mm) till 

varmvattenberedaren och sedan ansluts dem till klämkopplingarna på ventilpaketet. Om man lossar bort 

muttern kan hela ventilpaketet vridas och riktas i rätt läge mot vattenrören. Rören som är aktuell i 

rördragningen är 3 stycken; kallvatten, utgående varmvatten och ett dräneringsrör för säkerhetsventil, som dras 

till golvbrunn eller liknande. 

Efter all rördragning och koppling till anslutningar fyller man på vattnet innan den ansluts till elnätet. Vid 

anslutning till elnätet kan det behövas vid vissa fall att man även anlitar en elinstallatör. 

3.3.3 HUR DEN FUNGERAR 

Så som man hör på namnet har varmvattenberedare funktionen att förbereda vattnet när man inte behöver 

varmvatten. Men när man väl behöver så får man vattnet omedelbart. Man skulle kunna påstå att 
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varmvattenberedare är något sorts förstärkning till nuvarande uppvärmningssystemet. I varje 

varmvattenberedare så finns en brännare där kalla vattnet går igenom och värms upp direkt. El patronen 

regleras till hur mycket varmvatten man använder. 

3.3.4 FÖR – OCH NACKDELAR 

Varmvattenberedare som är komplettering är en effektiv kombinationsmöjlighet för värmekällan har till mesta 

del ändats fördelar och nästan ingen nackdel alls. Anledningen till användning är att den ökar effektiviteten på 

vattenburet system som värmekällan tar tag i. Fördelarna med att ha en varmvattenberedare installerat vid 

sidan av värmekällan är att den ger komforten av tillgängligheten för varmvatten dygnet runt.  

Nackdelen kan man säga att det endast är begränsad med lämplig plats för installationen. Ett annat krav för att 

kunna få installera en varmvattenberedare i huset är att det krävs en samkörning med värmesystemet. 

3.4 VÄRMEPUMP 

Värmepump är ett av de uppvärmningssystemen som finns att välja mellan. Själva värmepump är 

huvudnamnet för de olika typerna som finns och kategoriseras under värmepumpar. Det finns fyra olika typer 

av värmepump. Det som skiljer dem beror främst på sättet den får sin energi på det vill säga vätska eller luft.  

 

Dessa fyra typer är markvärmepump (berg- eller jordvärmepump), luftvärmepump, frånluftsvärmepump och 

luft/luftvärmepump. I denna rapport visas endast hänsyn till markvärmepumpar. 

 
3.4.2 INSTALLATION 

Vid installation av värmepump genomförs arbeten som berör rör, el och ventilation samt material som är 

aktuell i arbetet.  

Installationsprincip för alla varianter av värmepumpar är till mesta dels samma. Skillnaden är att vid 

installation av frånluftsvärmepump så installeras en liten ute del (sensor) som skickar information och den 

aktuella utetemperaturen medan andra värmepumpars installation installeras en större ute del.   

Installationsprocess inomhus sker genom att först bestäms placeringen av produkten. Vid placering måste det 

visas hänsyn till att det är ett fritt utrymme runt omkring samtidigt måste värmen och ventilationsfunktionerna 

(luftvärmepumparna) nå den mesta delen av huset som möjligt. 

Innan värmepumpen installeras så är det viktigt att en fläktdriven ventilation är redan installerat. I rapporten 

har det även visats hänsyn till 3 ventilationssystem, som kommer längre fram i rapporten. 
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3.4.3 MARKVÄRMEPUMP 

Markvärmepump är sammansattnamn för 

bergvärmepump och jordvärmepump. Bland dessa två är 

den vanligaste typen bergvärmepumpen. Det skiljer sig 

inte så mycket mellan dem och oftast benämns alltid 

tillsammans. Antingen på ett jämförande sätt (färre 

skillnader) eller likheter. 

Dessa två uppvärmningssystem benämns oftast under 

termen geotermisk energi och utnyttjar solens energi som 

är i form av lagrad värme. Båda fungerar på samma sätt 

att man borrar ner hål men skillnaden är att bergvärme är 

vertikal och jordvärme är horisontell uppställt. man 

utnyttjar sig av en kollektorslang som innehåller en 

vätska som är ca 70 % vatten och 30 % etanol som även 

kallas brinevätska. Varför man använder etanol i vätskan 

är för att etanolen i sig har en låg fryspunkt vilket gör att 

vätskan inte fryser vid låga temperaturer under vintern till 

exempel.  

3.4.3.1 HUR DEN FUNGERAR 

Energikällan som används tar med sig ett par graders varmt vätska som värmer upp köldmediet i för-ångaren 

och inne i pumpen finns en kompressor som ökar trycket och temperaturen. Efter denna process har vattnet 

kommit upp till ca 70 grader. I kondensatorn så överförs värmen från köldmediet till huset värmesystem (t.ex. 

golvvärme eller radiator). När köldmediet överfört värmen så minskas trycket i expansionsventilen och 

temperaturen sjunker (se figur 5). 

3.4.3.2 BERGVÄRMEPUMP 

För att använda berg som en värmekälla borrar man ett eller flertal hål ner i marken och sedan skickar man ner 

sköldbärarslangen. Hålet fylls senare med vatten och ett beslag med sänke fästs i slangen innan den sänks ner. 

Slangen fylls med en frysskyddsblandning för att säkerhetsställa risken för frysning i kollektorslangen. För att 

detta system skall fungera använder man sig utav en värmepump och med hjälp av pumpens interna 

cirkulationspump så pumpar man vätskan i slangen vidare till värmepumpen som utvinner energin som man får 

från grundvattenflödet i bergen. Med hjälp av solen så laddas energi i berggrunden kontinuerligt och kommer 

därför att förse bostaden med värme eller kyla vid behov. 

3.4.3.3 JORDVÄRMEPUMP 

Jordvärme fungerar precis likadant som bergvärme men istället för att lägga kollektor slangen vertikalt så 

lägger man den horisontellt. Man skulle kunna gräva ner slangen bara en meter för att den behöver fungera. 

Man behöver dock en stor yta på ca 250–400 kvadratmeter. Värmen i marken överförs till sköldbärarvätskan 

som slangen är fylld med. Denna vätska transporterar värmen in till huset till värmepumpen och i för-ångaren 

omvandlas värmen. 

3.4.3.4 FÖR – OCH NACKDELAR 

 

Det finns fler fördelar med att ha bergvärme. Framför allt så är bergvärme billigare än olja och eluppvärmning. 

Kostnaderna för bergvärme per år är ca en tredjedel av olja och el. Hos bergvärme bränner man inte upp fossila 

Figur 5 = Bild på hur markvärmepump fungerar  
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bränslen vilket är mycket miljövänligare. Flera installationslösningar behöver underhållning (som t.ex. sotning, 

ta ut aska etc.) men inte bergvärme eftersom värmepumpen sköter allt automatiskt.  

En av de orsakerna som skulle skapa missnöje för användaren är att det är relativt högre ljudnivå än dem andra 

lösningarna. Vilket gör att man rekommenderar att ha bergvärmepumpen oftast i källaren. Andra orsaken till 

varför man inte väljer bergvärme är för att det är dyrt att installera. Man måste räkna med mellan 30 000 – 

70 000kr bara för borrning av hålet. En tredje anledning är att bergvärme pumpen behöver elförsörjning vilket 

medföljer att man måste ha en el patron eller dieselgenerator vid tillfällen då det är elavbrott.   

3.4.3.5 PRIS 

Installation av markvärmepumpen kan kosta allt från 50 000 SEK upp till 150 000 SEK, beroende på huset och 

olika aspekter som påverkar priset. Själva pumpen kostar vanligtvis mellan 45 000 – 100 000 SEK, där till 

exempel leverantörerna Bosch, CTC och NIBE erbjuder olika priser för olika modeller. Skillnaden mellan 

modellerna är priset som sätts utifrån hur kraftig pumpen är ur effektivitetsperspektiv, prestanda och stabilitet. 

Dem välkända tillverkare är oftast dyrare än de okända tillverkare detta beror också på att den välkända 

innebär att den har funktionerna och tryggheten som de flesta okända inte har möjlighet att ge. Vilken pump 

som ska väljas anpassas efter hur stor huset är. Utöver själva pumpen så krävs det material som till exempel 

slangen och frysvätskan vilket medför kostnader för husägaren som ligger mellan 10 000 – 20 000 SEK. 

I installationen av markvärmepumpen ingår även arbete av grävning för dragning och ledning. Detta innebär 

att det blir två separata kostnader under installationer. Ifall värmepumpinstallatören sköter all dessa jobb dyker 

det upp en kostnad mellan 20 000 – 40 000 SEK (4000 – 8000 SEK för markarbeten och 2000 – 10 000 SEK 

för själva installationen och själva installatörens ungefärliga timpris ligger mellan 400 – 600 SEK). Priset för 

installationen varierar stort där det bestäms beroende på hur komplicerade förhållande är för installationen. 

Lättgrävd och platt mark ger billigare pris för grävningen och lika så med själva pumpen ifall den är anpassad 

för huset och värmepumpsanlutningarna. 

I denna kostnad finns det även möjlighet att få ROT-avdrag beroende på hur högt priset för hela installationen, 

material och grävnings kostnader ligger på. En kostnadsgräns på ungefär på 36 000 SEK kan leda till en ROT-

avdrag på 50% av installationskostnaden. Max ROT-avdrag för en person ligger på 50 000 SEK om året men 

med endast installationsarbete av markvärmepumpen är den ovanligt att överskrida den summan.  

Intervjuerna som hölls bekräftar undersökningar som gjordes. Intervju med företaget IQS Energi Komfort AB 

som är installatör, projektör och leverantör för produkterna ledde till ett svar med en kostandserbjudande 

mellan 80 000 – 150 000 SEK (inklusive moms), beroende på produkten och huset. Företaget påstod att det är 

mycket sällan det överstiger 100 000 SEK. Andra företaget som intervjuades är Viessmann, ett 

leverantörsföretag. Viessmanns pris ligger mellan 72 000 – 85 000 SEK (inklusive moms).  
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3.4.4 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP 

Frånluftsvärmepumpen är ett uppvärmningssystem som förekommer i många svenska hem. Till skillnad från 

de andra uppvärmningssystemen så måste man koppla den till vatten, el och ventilation. 

Frånluftsvärmepumpen är väldigt underlättande för hemmet då den utnyttjar värmen som redan bevaras i huset 

och håller den kvar medan huset ventileras. 

3.4.4.1 HUR DEN FUNGERAR 

Principen med frånluftvärme är att utvinna energin från varma luften som 

kommer från kök, badrum och tvättstuga. Det är för att temperaturen är 

oftast alltid desamma året om. Friska luften som kommer utifrån värms upp 

via förångraren i värmepumpen. När det värms upp och används för att 

värma huset kyls den ner och blir så kallad restprodukt. (se figur 6). 

3.4.4.2 FÖR- OCH NACKDELAR 

Det finns flera fördelar med frånluftsvärme. Viktigaste är att 

man återvinner värmen som man redan använt i dusch eller 

kök. Man sparar bra med pengar i plånboken vilket är väldigt 

ekonomiskt. När det gäller huset inneluft så ventileras den samtidigt som värmen i huset behålls. Vilket 

minskar fukt, lukt och radonhalten i huset. 

De nackdelar som kan framkomma vid val av frånluftsvärme är att det är begränsad till en energikälla och den 

kräver även en mekaniskventilation.  

3.4.4.3 PRIS 

Priserna för frånluftsvärmepumpar kostar mellan 30 000 – 85 000 SEK beroende på märket, funktioner, 

effektivitet och vad som ingår i angivna priset. Oftast anges priserna inkluderad moms och installationspriser 

men ifall det inte skulle ingå så kan man räkna ett pris mellan 10 000 – 15 000 SEK. Priserna för installationen 

brukar inte vara höga dock gäller detta individuellt hus för sig själv. Det finns även möjlighet att få ner priset 

på installationen vid användning av eventuell ROT-avdrag som ligger mellan 25 – 30%. Alltså hamnar totala 

priset för allt mellan 50 000 – 100 000 SEK (47 000 – 95 000 SEK, efter eventuell ROT-avdrag). 

Installation av frånluftsvärmepump innebär också en investering som kommer att återbetala sig med tiden med 

tanke på energianvändningssnålhet och funktioner som leder till besparing av energin. Med en installerat 

frånluftsvärmepump bevaras en möjlighet till energisparning på 25 – 50%. Själva underhållningskostnader är 

låga som når ungefär 500 SEK om året. 

Intervjuerna med N.H Nordström AB (leverantör/installatör) och ComfortZone bekräftar priset för respektive 

frånluftsvärmepump. Prisen enligt Björn Nordström VD på N:H Nordströms AB så ligger priserna 30 000 SEK 

och uppåt exklusive moms. I priset ingår installationen och eventuell ROT-avdrag. 

Enligt Staffan Bertland försäljningschef på ComfortZone så är de mest sålda installatörer frånluftspumpar. 

Oavsett effektivitet och pris så säljs alla typer mycket. Den lägsta effektiva frånluftspumpen Ex 35 (3,5 kW) 

har ett utsatt pris på 58 000 SEK (exklusive moms) och den högsta effektiva, Ex 65 68 400 SEK (exklusive 

moms). 

 

 

Figur 6 = Hur frånluftsystem med värmepump fungerar 
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3.5 DIREKTVERKANDE EL 

Den elektriska energin fördelas ut i huset via ledningar till radiatorer och/eller golvvärme. Denna lösning 

innebär ofta låga investeringskostnader och en enkel installation dock gäller det i en korttidsperiod alltså kan 

det bli svårare att effektivisera eller byta ut lösningen i framtiden.  

I framtiden ökar kostnaderna mycket så att de flesta husägare som värmer huset med direktverkande elvärme 

funderar på att komplettera eller byta ut hela uppvärmningssystemet. Andra skäl till varför husägarna skulle 

vilja byta kan vara på grund av att hela värmesystemet behöver ses över. Oftast sker utbytet mot ett vattenburet 

värmesystem då den ger ett bättre inomhusklimat och oftast har högre energieffektivitet.  

3.5.3 INSTALLATION 

Det är alltid bra att ha en installerat extra värmekälla vid sidan av direktverkande elsystemet ifall det sker 

elavbrott. Detta är på grund av att hålla huset varmt då direktverkande el slutar fungera.  

Direktverkande elsystemets installation går helt enkelt ut på eldrivna ledningar i huset. Radiatorerna och 

eventuell golvvärme i huset är eldrivna där slingorna i dessa hetsas genom elen. Dessa är igång under kalla 

perioder av året vilket leder till höga elkostnader speciellt under dessa perioder. 

3.5.4 HUR DEN FUNGERAR 

Uppvärmningssystemet direktverkande el är en värmekälla som elenergin omvandlas helt enkelt till 

värmeenergi direkt i radiatorerna för sig. Detta sker genom att ett motstånd förekommer från den elektriska 

strömmen som i sin tur leder till elenergi. Elenergin leds fram till radiatorerna och sedan omvandlas till 

värmeenergi.  

Radiatorerna kan antingen vara fyllda med olja eller inneha slingor av el. Dessa el slingor cirkulerar energin i 

sig och skickar värmen utåt värmer ytan av radiatorerna. Samma metod gäller även golvvärme ifall man har 

golvvärme istället för radiatorer i huset/rummet. Det oljefyllda alternativet är det bättre alternativet ifall 

husägaren villa föredrar en jämnare temperatur.  

Direktverkande elsystemet använder samma elvärme som till alla andra övriga apparater som är i drift av el, 

och glödlampor etc. På samma sätt som dessa apparater så kräver direktverkande el (bortsett från radiatorerna 

och golvvärmeslingorna) heller inte någon inledande investering för att få igång den 

3.5.5 FÖR- OCH NACKDELAR 

Både fördelarna och nackdelarna av direktverkande el är väldigt lik med elpannan då båda är i drift av elvärme. 

Skillnaden är att det går att kombinera elpannan med vattenburet så sänks den höga prisen per kWh för den. 

Med direktverkande el är detta inte möjligt. Däremot har direktverkande el låg investeringskostnad och 

arbetsinsats precis som elpannan.  

3.5.6 PRIS 

Själva produkten av uppvärmningssystemet direktverkande el är direktverkande radiatorer. En kostar mellan 

1000 – 10 000 SEK, beroende på storleken av den. 

Själva produkten och systemet är billig i förhållande av köp men kräver enormt mycket elenergi vid 

användning. För att minska årsutgifter för elen så byter många kunder ut mot ett annat uppvärmningssystem. 
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3.6 ENERGIDEKLARATION 

Nya eller nuvarande villaägare är skyldiga enligt lag att deklarera sitt hus. En energideklaration informerar 

om husets energianvändning. Vilket låter dig som hyr eller köper nytt jämföra olika hus med varandra. Den 

utförs en av oberoende expert och är giltigt i 10 år. Syftet med en deklaration är att byggnaderna ska ha en 

god inomhusmiljö. Deklarationen innehåller bl.a. den uppvärmda arean för huset så att man som ägare för 

hum om hur mycket energi huset använder. Viktigt att veta är att deklarationen måste göras innan 

försäljning av huset och vid t.ex. uthyrning.  

3.7 LUFTBEHANDLINGAR 

3.7.1 SJÄLVDRAGSYSTEM (S) 

Den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler vilket skapar undertryck i 

byggnaden. Undertrycket gör att ny luft kan sugas in via husets otätheter. Ju större temperaturskillnader det 

är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är 

liten eller ingen alls, blir det därför ingen ventilation. 

Fördelen är att man inte behöver en strömkälla men att vind och väder kan påverka ventilationen är en 

nackdel.  

3.7.2 FRÅNLUFTSSYSTEM (F) 

Luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar, från köket, toaletter/badrum samt från tvättstugan. Fläktstyrd 

frånluft är populärt eftersom den är billig och enkel att installera. Dock har F-system tidigare haft samma 

nackdel som självdrag när det gäller luften som kommer in (uteluften/friskluften), den renades inte tillräckligt 

och den är kall under vintertid. Numera kan tilluftsdon i ytterväggar förses med filter som avskiljer de grövsta 

föroreningarna. Genom att noggrant dimensionera och placera donen kan drag och kallras motverkas.  

3.7.3 TILL- OCH FRÅNLUFTSYSTEM MED VÄRMEÅTERVINNING (FTX) 

FTX-systemet är ett mekaniskt system som rekommenderas eftersom det erbjuder en förstklassig ventilation 

med god värmeekonomi och låga underhållskostnader. 

Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under 

kontrollerade förhållanden. Både den uppvärmda frånluften och den inkommande tilluften går via 

ventilationsaggregatet. Genom att föra dessa luftströmmar genom en värmeväxlare kan man föra över större 

delen av värmen utan att blanda själva luften, vilket innebär att luften som kommer in i rummen är uppvärmd 

till 17 - 20 grader. 

Fördelen är att FTX inte påverkas av vind och väder men nackdelen är att det skulle kunna upplevas 

störande för de med känsliga öron och borde placeras med en ljuddämpare 
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4 RESULTAT 

Kapitlet förklarar undersökningar som genomförts som stöd till detta arbete. Rapportens undersökning tyder på 

att nya eller nuvarande villaägare till stor del har svårt att välja installationslöningar. Flertal individer t.ex. 

unga och äldre, nuvarande samt nya villaägare är målgruppen som fick vara med på en kundundersökning. 

 

4.1 PRODUKTEN 

De mindre populära uppvärmningssystem som finns ute på marknaden är direktverkande el och elpanna. Trots 

de billiga investeringskostnaderna, tillkommer det höga elkostnader i drift (speciellt under vintern). Dessa 

metoder är gamla och installeras ej längre i de flesta nyproducerat byggnader. Det är inte godkänd att enbart 

installera elpanna längre, men kan användas som kompletterande värmekälla. Detta skulle sänka 

driftkostnaderna, men skulle vara dyrare att investera. 

 

Med tanke på miljön och låga driftkostnader, är fjärrvärme favoriten bland många. Dock finns det nackdel, 

vilket är att den inte går att installeras i varje hus. Det beror på vart man bor i landet, där avståndet till 

närmaste fjärrvärmeverk spelar roll. 

 

Ifall ett hus skulle ha möjligheten att ansluta sig i alla former av uppvärmningssystem och ha samma 

förutsättningar, skulle fjärrvärme vara det bästa alternativet. Detta kan variera i förhållande av tid, då att ha 

bergvärmepump installerat lönar under en längre period. 

 

4.2 MATRIS 

 

Eventuella ROT-avdrag är inte inkluderad i samtliga tabellerna/uträkningarna. 

 

Exempel på fjärrvärmepriser (pris/kWh, fastpris och pris för produkt samt installation) för småhus, 

energianvändning av 20 000 kWh.  

 

Fjärrvärm

e  

(Ort)    

 

Pris 

(öre/kWh

) 

 

Fastpri

s 

(SEK) 

 

Kostna

d 

SEK/år 

 

Investeringskostna

d 

i SEK (Produkt och 

installation) 

 

Totalpri

s 

(SEK) 

 

 

Livsläng

d 

 

 

Företag 

 

 

Sundsvall 

 

87  

 

- 

 

17 400 

 

20 000 + 37 500 

 

74 900 

 

Ca 25 år 

 

Sundsvall 

Energi 

[1

] 

Stockholm 82  3994 20 394 20 000 + 37 500 77 894 Ca 20 år Vattenfall [2

] 

Lund 72,5 4000 18 500 20 000 + 37 500 76 000 15 – 20 

år 

Kraftringe

n 

[3

] 

Linköping 52 6000 16 400 20 000 + 37 500 73 900 Ca 20 år Tekniska 

verken 

[4

] 

 

Skellefteå 52,75 5670 16 220 20 000 + 37 500 73 720 Ca 20 år Skellefteå 

kraft 

[5

] 

 

[1] https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/orter/haninge-tyreso-och-alta/ 

 

[2] http://sundsvallenergi.se/privat/fjarrvarme/avtal-och-priser/ 

 

https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/orter/haninge-tyreso-och-alta/
http://sundsvallenergi.se/privat/fjarrvarme/avtal-och-priser/
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[3] https://www.kraftringen.se/Privat/Fjarrvarme/Fjarrvarmepriser/ 

 

[4] https://www.tekniskaverken.se/tjanster/fjarrvarme/priser-och-avtal2/jamforpriser/ 

 

[5] https://www.skekraft.se/privat/fjarrvarme/fjarrvarmepriser/#box-no-2 

  

 

Exempel på direktverkande el (pris/kWh, månadsavgift och pris för radiatorer (10 st.) samt installation) 

för småhus, energianvändning av 20 000 kWh (vanligtvis kräver direktverkande el mer energi än de 

övriga uppvärmningssystemen). Pris för radiatorerna i tabellen jämförs med 5000 SEK/st. 

Anslutningskostnaden till elverket, räknas ut genom avståndet mellan huset och elverket. I tabellen 

antas avståndet ligga mellan 0 – 200 m (27 625 SEK).[1] 

 

 

Direktverkan

de 

el    

 

Pris 

(öre/kW

h) 

 

Månads

avgift 

(SEK) 

 

Kostna

d 

SEK/å

r 

 

Pris för 

radiator

er 

(10 st.) 

Avstånd

skostnad 

(SEK). 

 

Totalp

ris 

(SEK) 

 

 

Livslängd 

(år) 

 

Företag 

 

 

Skellefteå 

 

63,34 

 

45 

 

13 208 

 

50 000  

 

27 625 

 

90 813 

 

10 – 15 

 

Skelleft

eå Kraft 

 

[2] 

Stockholm 78,28 14,58 15 831 50 000 27 625 93 456 10 – 15 Vattenfa

ll 

[3] 

Skellefteå 66 14,58 13 375 50 000  27 625 91 000 10 – 15 Vattenfa

ll 

[4] 

 

Malmö 

78,79 

 

14,58 15 933 50 000  27 625 93 558 10 – 15 Vattenfa

ll 

[5] 

 

[1]https://www.skekraft.se/privat/elnat/anslut-villa-eller-fritidshus/#box-no-2 

 

[2]https://www.skekraft.se/privat/elavtal/rorligt-elpris/#compare 

 

[3]https://elavtalsguiden.vattenfall.se/93199/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW

5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-

3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg 

 

[4]https://elavtalsguiden.vattenfall.se/17452/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW

5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-

3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg 

 

[5]https://elavtalsguiden.vattenfall.se/20001/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW

5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-

3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg 

 

 

Exempelpriser på olika elpannor för småhus, energianvändning av 20 000 kWh. Hus i Stockholm och el 

från Skellefteå kraft är aktuell i jämförelsen. 

 

 

Elpanna 

 

Investeringskostnad 

i SEK (Produkt och 

 

Pris 

(öre/kWh) 

 

Månadsavgift 

(SEK) 

 

Kostnad 

SEK/år 

 

Totalpris 

(SEK) 

 

Livslängd 

(år) 

 

https://www.kraftringen.se/Privat/Fjarrvarme/Fjarrvarmepriser/
https://www.tekniskaverken.se/tjanster/fjarrvarme/priser-och-avtal2/jamforpriser/
https://www.skekraft.se/privat/fjarrvarme/fjarrvarmepriser/#box-no-2
https://www.skekraft.se/privat/elnat/anslut-villa-eller-fritidshus/#box-no-2
https://www.skekraft.se/privat/elavtal/rorligt-elpris/#compare
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/93199/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/93199/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/93199/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/17452/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/17452/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/17452/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/20001/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/20001/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
https://elavtalsguiden.vattenfall.se/20001/20000kwh/?gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5aG-GoqAcA4lBTEoRhzAaFeeJ01L3teb-DVSyjU-3hhoC2Pnw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CMLe8PCPldQCFYaGGQodhUMCgg
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installation)  

NIBE 

VVM 

325 

 

38 875 

 

75,54 

 

45 

 

15 648 

 

54 523 

 

20 

 

[1] 

CTC El 

50 

33 313 75,54 45  

15 648 

 

48 961 

20  

[2] 

CTC 

Eco-

Zeinth 

i350 

43 000  75,54 45  

15 648 

 

58 648 

20  

[3] 

 

 

Prisförslag på gas pannor (produkt och installation), med gas (gaspris, årsavgift och gasnätspriser) 

från Öresunds Kraft [1], för småhus, energianvändning av 20 000 kWh. Årskostnad för gas (inkl. 

nätkostnader) är 20 191 SEK. 

[1] https://oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/gas/gaspriser/ 

 

Gas 

panna 

(modell) 

 

Gaspris 

(öre/k

Wh) 

 

Årsavg

ift 

(SEK) 

Gasnätp

ris 

Fastpris 

(SEK/år

) 

Gasnätpr

is 

Energiav

gift 

(öre/kW

h) 

 

Investerin

gskostnad 

i SEK  

 

Totalkos

tnad 

(SEK) 

 

Livslä

ngd 

(år) 

 

Tillverk

are 

(företag) 

 

EcoComp

act 

VSC 

306/4–

5 150 

 

65,88 

 

390 

 

1725 

 

24,5 

 

60 000 

 

80 191 

 

20 – 

25 år 

Vaillant  

[2] 

Weishaup

t WTC-

GW K 

 

65,88 

 

390 

 

1725 

 

24,5 

 

61 800 

 

81 991 

20 – 

25 år 

 

Weishau

pt 

[3] 

Vitodens 

222-F 

65,88 390 1725 24,5 58 900 79 091 20 – 

25 år 

Viessma

nn 

[4] 

 

[2]https://www.vaillant.se/privatkunder/produkter/ecocompact-1280.html 

 

[3]http://www.weishaupt.se/produkte/heizsysteme/gas-brennwertsysteme/weishaupt-thermo-condens-

kompakt-wtc-gk 

 

[4]http://www.viessmann.se/hemsida/fastigheter/gaspannor/kondenserande-gaspannor/vitodens-222f.html 

 

Prisförslag på markvärmepumpens investeringskostnad (kostnad för hålborrning, material) och 

produkt. 

 

Samtliga priser på markvärmepumpar som presenteras i tabellen är jämfört med 150 m djup hål 

(250kr/m), 10 m foderrör (750kr/m) samt andra material och lika mycket arbetskostnader (500kr/h 

/person för installatör). Allt detta är inräknat i en kostnad som presenteras under rubriken 

’investeringskostnad’. Skillnaden mellan dem är produkten (5–6 kW) som ska jämföras. Tillståndsavgift 

tillkommer och varierar ort för ort, i tabellen redovisas endast Stockholm och Umeå. 

 

https://oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/gas/gaspriser/
https://www.vaillant.se/privatkunder/produkter/ecocompact-1280.html
http://www.weishaupt.se/produkte/heizsysteme/gas-brennwertsysteme/weishaupt-thermo-condens-kompakt-wtc-gk
http://www.weishaupt.se/produkte/heizsysteme/gas-brennwertsysteme/weishaupt-thermo-condens-kompakt-wtc-gk
http://www.viessmann.se/hemsida/fastigheter/gaspannor/kondenserande-gaspannor/vitodens-222f.html
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Markvärme

pump 

Produktkostn

ad 

(SEK) 

Investeri

ngskostn

ad 

i SEK (ej 

produkt) 

Tillståndsavgift 

(engångsbetalnin

g) 

Totalkostna

d 

(SEK) 

Livslä

ngd 

slang 

och 

hål 

(år) 

Livslängd 

produkt 

(år) 

 

IVT HQ C6  

85 000 

 

63 900 

Stockholm: 5250 

kr 

Umeå: 940 kr 

Stockholm: 

154 150 

Umeå:  

149 840 

 

50 

 

15 år 

 

[1] 

Nibe F1255-

16 

80 000 63 900 Stockholm: 5250 

kr 

Umeå: 940 kr 

Stockholm: 

149 150  

Umeå: 

144 840 

 

50 

 

15 år 

 

[2] 

 

Daikin 

EGSQH10S

18AA9W 

58 900 63 900 Stockholm: 5250 

kr 

Umeå: 940 kr 

Stockholm: 

128 150 

Umeå:  

134 840 

 

50 

15 år  

[3] 

 

[1]https://www.ivt.se/produkter/berg-jord-sjovarme/ivt-premiumline-hq/fakta-priser/ 

 

[2]http://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/NIBE-F1255/ 

 

[3]https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/daikin/daikin-bergvarmepump 

 

Prisförslag på frånluftsvärmepumpen, samt investeringskostnad (kostnad för installation, material och 

ventilationssystem) antas är samma för samtliga produkter och ligger mellan 10 000 – 15 000 SEK 

(12 500 SEK redovisas i tabellen). Vid behov av ventilationssystem, visades det endast hänsyn till ett 

typ av frånluftaggregat (BOSCH FRÅNLUFTSAGGREGAT 280–2). [4] 

 

 

 

Frånluftsvärmepu

mp 

Produktkostna

d 

(SEK) 

Eventuellt behov 

av 

ventilationssyste

m 

Investeringskostn

ad 

i SEK (ej produkt) 

Totalkostna

d 

(SEK) 

Livsläng

d 

produkt 

(år) 

 

IVT 840/860  

85 900 

 

12 632,50 kr 

 

12 500 

111 032,50  

15 år 

[1

] 

ComfortZone 

Excellence 35 

62 900  

12 632,50 kr 

 

12 500 

88 032,50 

 

 

15 år 

[2

] 

Nibe F370  51 000  

12 632,50 kr 

 

12 500 

76 132,50 15 år [3

] 

 

[1]https://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-840860/fakta-priser/ 

 

[2]https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/comfortzone/comfortzone-excellence-35 

 

[3]http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F370/ 

 

[4]https://www.evbutiken.se/bosch-franluftsaggregat-280-2 

 

 

https://www.ivt.se/produkter/berg-jord-sjovarme/ivt-premiumline-hq/fakta-priser/
http://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/NIBE-F1255/
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/daikin/daikin-bergvarmepump
https://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-840860/fakta-priser/
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/comfortzone/comfortzone-excellence-35
http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F370/
https://www.evbutiken.se/bosch-franluftsaggregat-280-2
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4.1 ENKÄT 

Kundundersökning (enkät) resulterade sig att 63,3% av 60 besvarade vet inte vilken installationslösning som 

dem skulle kunna välja idag. Sista frågan i enkäten är ifall en introduktionsbok i form av rapport, skulle kunna 

hjälpa med att välja ut vilken installationslösning som passar bäst ens hus. Svaren visade sig att de 76,7% 

tyckte att det skulle hjälpa.  
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta arbete riktar sig mot unga villaägare samt andra individer som har svårt att välja uppvärmningssystem till 

sitt nya eller nuvarande hus. Själva problemställningen var hur unga villaägare ska tänka på vid val av 

uppvärmningssystem. Faktorer som påverkar valet är kostnader samt bekvämlighet. En annan faktor som också 

påverkar valet är läget på valda huset eftersom flera installationslösningar har de kravet.  

  

Enligt intervjuer med leverantör samt installatörer så ger rapporten tydlig bild på dem tre mest valda 

installationslösningarna bland kunder. Dessa förklaras och förenklas i rapporten för att kunden ska få en 

tydligare bild och samtidigt kunna bedriva dessa system. Bergvärme, fjärrvärme och pannor av olika slag är 

dem mest omtyckta. Fördelar och nackdelar tas upp i rapporten som kommer göra det enklare för kunden att 

välja. 

  

Kunden får alternativen att betala mycket från början men ha låga årskostnader när det gäller bergvärme men 

vid val av fjärrvärme betalar kunden lite i början men årskostnaderna är något mer. Bergvärme är den som ger 

bra marginal övertid men vissa leverantörer påstår att kunder är missnöjda över uppvärmningen på grund av att 

installatören ej tagit hänsyn till huset energianvändning vilket ledde till felberäkningar av borrhålets djup. Men 

att det är bäst övertid då man sparar ca 80 % av kostnaderna i helhet. 
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5 REFERENSER 

3.0 Installationslösning, uppvärmning och luftbehandling 

http://www.alltomrenovering.se/7-olika-varmekallor-for-hushallet/ 

https://www.hemnet.se/artiklar/el-energi/2015/10/15/snabbguide-i-uppvarmning-for-

blivande-husagare 

https://villalivet.se/om-energi/sa-valjer-du-ratt-varme-for-huset/ 

Litteratur Systemkunskap 

Litteratur Projektering av VVS-installationer  

3.1 Fjärrvärme  

http://www.goteborgenergi.se/Privat/Produkter_och_priser/Fjarrvarme 

3.1.1 Installation av fjärrvärme 

http://www.tranasenergi.se/privat/fjarrvarme/bli-fjarrvarmekund/sa-gar-det-till/ 

http://svenskfjarrvarme.se/Vi-varmer-varandra/Installera-fjarrvarme1/ 

https://oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/fjaerrvaerme/bli-fjaerrvaermekund/saa-

haer-gaar-det-till/ 

3.1.2 Hur fjärrvärme fungerar och 3.1.3 För- och nackdelar med fjärrvärme 

https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/ 

http://minflytt.se/uppvarmning-med-fjarrvarme/ 

http://www.tekniskaverkenikiruna.se/privat/fjarrvarme/fordelar-med-fjarrvarme/ 

3.1.4 Pris på fjärrvärme 

http://www.tranasenergi.se/privat/fjarrvarme/bli-fjarrvarmekund/sa-gar-det-till/ 

https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/prislistor-

privatkund/anslutningsprislista_smahus_a4_2016.pdf  

3.2 Pannor 

https://energiradgivningen.se/smahus/varmepanna 

3.2.1 Gaspannor 

https://www.vvsforetagen.se/globalassets/mediafiler/publik/dokument/teknik --

installation/energi-och-miljo/konververtering_till_gas_orig.pdf 

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/anvaendningsomraaden-foer-naturgas/ 

http://www.alltomrenovering.se/7-olika-varmekallor-for-hushallet/
https://www.hemnet.se/artiklar/el-energi/2015/10/15/snabbguide-i-uppvarmning-for-blivande-husagare
https://www.hemnet.se/artiklar/el-energi/2015/10/15/snabbguide-i-uppvarmning-for-blivande-husagare
https://villalivet.se/om-energi/sa-valjer-du-ratt-varme-for-huset/
http://www.goteborgenergi.se/Privat/Produkter_och_priser/Fjarrvarme
http://www.tranasenergi.se/privat/fjarrvarme/bli-fjarrvarmekund/sa-gar-det-till/
http://svenskfjarrvarme.se/Vi-varmer-varandra/Installera-fjarrvarme1/
https://oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/fjaerrvaerme/bli-fjaerrvaermekund/saa-haer-gaar-det-till/
https://oresundskraft.se/privat/produkter-tjaenster/fjaerrvaerme/bli-fjaerrvaermekund/saa-haer-gaar-det-till/
https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/
http://minflytt.se/uppvarmning-med-fjarrvarme/
http://www.tekniskaverkenikiruna.se/privat/fjarrvarme/fordelar-med-fjarrvarme/
http://www.tranasenergi.se/privat/fjarrvarme/bli-fjarrvarmekund/sa-gar-det-till/
https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/prislistor-privatkund/anslutningsprislista_smahus_a4_2016.pdf
https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/prislistor-privatkund/anslutningsprislista_smahus_a4_2016.pdf
https://energiradgivningen.se/smahus/varmepanna
https://www.vvsforetagen.se/globalassets/mediafiler/publik/dokument/teknik--installation/energi-och-miljo/konververtering_till_gas_orig.pdf
https://www.vvsforetagen.se/globalassets/mediafiler/publik/dokument/teknik--installation/energi-och-miljo/konververtering_till_gas_orig.pdf
http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/anvaendningsomraaden-foer-naturgas/
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Litteratur värme och kyla 2 

3.2.1.1 Installation av gaspannor 

http://stroifaq.com/sv/garden-and-structure/pool/communications-2/gas-supply/mounting-

and-installation-of-gas-boilers-requirements-and-rules-the-methods-and-rules-of-

installation.html 

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/produktion-och-distribution/ 

3.2.1.2 Hur gaspannan fungerar 

https://www.vaillant.se/privatkunder/tips-rad/hur-olika-tekniker-fungerar/kondenserande-

gaspannor/ 

3.2.1.3 För- och nackdelar med gaspanna 

https://se.mustknowhow.com/tag/fordelar-och-nackdelar-med-gaspannor 

3.2.1.4 Pris för gaspanna 

https://www.vaillant.se/privatkunder/produkter/produkttyp/gaspannor/ 

https://www.eon.se/privat/for-hemmet/gas/gaspanna.html 

Intervjuer 

3.2.2 Elpannor 

https://www.rinkabyror.se/artiklar/varmepannor-och-tillbehor/varmepannor/elpannor/ 

3.2.2.1 Installation av elpanna och 3.2.2.2 Hur elpannan fungerar 

http://pannor.handla-online.org/elpanna 

3.2.2.3 För- och nackdelar med elpanna 

http://www.baomee.info/18/2014/01/fordelar-och-nackdelar-med-elektriska-bostUder-

pannor.html 

3.2.2.4 Pris på elpanna 

https://vvsbutiken.nu/category.html/elpannor-2 

http://www.ctc.se/elpannor/ 

http://rorochinterior.se/nywordpress/installerat-och-klart/elpannor/ 

http://www.nibe.se/produkter/varmvattenberedare/NIBE-COMPACT/ 

http://stroifaq.com/sv/garden-and-structure/pool/communications-2/gas-supply/mounting-and-installation-of-gas-boilers-requirements-and-rules-the-methods-and-rules-of-installation.html
http://stroifaq.com/sv/garden-and-structure/pool/communications-2/gas-supply/mounting-and-installation-of-gas-boilers-requirements-and-rules-the-methods-and-rules-of-installation.html
http://stroifaq.com/sv/garden-and-structure/pool/communications-2/gas-supply/mounting-and-installation-of-gas-boilers-requirements-and-rules-the-methods-and-rules-of-installation.html
http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/produktion-och-distribution/
https://www.vaillant.se/privatkunder/tips-rad/hur-olika-tekniker-fungerar/kondenserande-gaspannor/
https://www.vaillant.se/privatkunder/tips-rad/hur-olika-tekniker-fungerar/kondenserande-gaspannor/
https://se.mustknowhow.com/tag/fordelar-och-nackdelar-med-gaspannor
https://www.vaillant.se/privatkunder/produkter/produkttyp/gaspannor/
https://www.eon.se/privat/for-hemmet/gas/gaspanna.html
https://www.rinkabyror.se/artiklar/varmepannor-och-tillbehor/varmepannor/elpannor/
http://pannor.handla-online.org/elpanna
http://www.baomee.info/18/2014/01/fordelar-och-nackdelar-med-elektriska-bostUder-pannor.html
http://www.baomee.info/18/2014/01/fordelar-och-nackdelar-med-elektriska-bostUder-pannor.html
https://vvsbutiken.nu/category.html/elpannor-2
http://www.ctc.se/elpannor/
http://rorochinterior.se/nywordpress/installerat-och-klart/elpannor/
http://www.nibe.se/produkter/varmvattenberedare/NIBE-COMPACT/
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Intervjuer 

3.3 Varmvattenberedare – 3.3.1 Installation av varmvattenberedare – 3.3.3 För- och nackdelar med 

varmvattenberedare 

http://boilers.se/installera-varmvattenberedare 

https://www.polarpumpen.se/varmvattenberedare/installation 

http://www.omegaror.se/installera-varmvattenberedare.html 

Litteratur systemkunskap 

3.3.2 Hur varmvattenberedare fungerar 

http://www.fogas.se/gasolvarmare/varmvattenberedare.html 

3.4 Värmepumpar 

http://www.comfortzone.se/om-franluftsvarme/vad-ar-en-varmepump 

http://www.varmepumppriser.se/blogg/2014/05/hur-fungerar-en-vaermepump 

http://www.thermia.se/varmepump-kunskap/hur-fungerar-en-varmepump/ 

https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/guide/10-snabba-svar 

Litteratur Systemkunskap 

Litteratur Projektering av VVS-installationer  

3.4.1 Installation av värmepumpar 

http://www.installera-varmepump.se/installation/luft-luftvarmepump 

http://www.installera-varmepump.se/varmepumpar/franluftsvarmepump 

3.4.2 Markvärmepump 

http://www.bergvarme-pris.se/blogg/2014/06/bergvaerme-eller-jordvaerme 

http://www.markvarme.n.nu/kostnad 

3.4.2.1 Hur markvärmepump fungerar 

https://www.google.se/search?q=v%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wj8lo-2t-XTAhUGIcAKHRPpADAQ_AUICigB&biw=556&bih=625#imgrc=tqGonfE894kZiM: 

3.4.2.1.1 Bergvärmepump 

http://boilers.se/installera-varmvattenberedare
https://www.polarpumpen.se/varmvattenberedare/installation
http://www.omegaror.se/installera-varmvattenberedare.html
http://www.fogas.se/gasolvarmare/varmvattenberedare.html
http://www.comfortzone.se/om-franluftsvarme/vad-ar-en-varmepump
http://www.varmepumppriser.se/blogg/2014/05/hur-fungerar-en-vaermepump
http://www.thermia.se/varmepump-kunskap/hur-fungerar-en-varmepump/
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/guide/10-snabba-svar
http://www.installera-varmepump.se/installation/luft-luftvarmepump
http://www.installera-varmepump.se/varmepumpar/franluftsvarmepump
http://www.bergvarme-pris.se/blogg/2014/06/bergvaerme-eller-jordvaerme
http://www.markvarme.n.nu/kostnad
https://www.google.se/search?q=v%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8lo-2t-XTAhUGIcAKHRPpADAQ_AUICigB&biw=556&bih=625#imgrc=tqGonfE894kZiM
https://www.google.se/search?q=v%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8lo-2t-XTAhUGIcAKHRPpADAQ_AUICigB&biw=556&bih=625#imgrc=tqGonfE894kZiM


 

32 

 

http://www.thermia.se/bergvarme-jordvarme/bergvarme/ 

Litteratur värme och kyla 2 

3.4.2.1.2 Jordvärmepump 

http://info.ivt.se/tack-for-ditt-intresse-for-sa-fungerar-

jordvarme?__hsfp=769798934&__hssc=73496781.1.1489754752129&__hstc=73496781.d74b2d68e433efe

8587597854dd57902.1476869024791.1489751745907.1489754752129.249&hsCtaTracking=a88a01bc-

b4b7-4c83-9a46-c127a40124d7%7C495ce975-b93e-4e95-9f72-

936d6e2f02e1&submissionGuid=afa49114-13e4-4880-b408-33c9d767b073 

3.4.3 För- och nackdelar med markvärmepump 

http://markvarme.se/sa-fungerar-markvarme/fordelar/ 

3.4.4 Pris på markvärmepump 

http://markvarme.se/varme-genom-markvarme-vad-kostar-det/ 

http://www.entreprenadsguiden.se/sa-fungerar-jordvarme 

Intervjuer 

3.5 Frånluftsvärmepump 

http://www.nibe.se/support/Sa-funkar-det/Franluft/Franluft/ 

Litteratur värme och kyla 2 

3.5.1 Hur frånluftsvärmepump fungerar 

http://www.comfortzone.se/om-franluftsvarme/hur-fungerar-franluftsvarme 

3.5.2 För- och nackdelar med frånluftspump 

https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/guide/for-och-nackdelar 

3.5.3 Pris på frånluftsvärmepump 

http://markvarme.se/varme-genom-markvarme-vad-kostar-det/ 

http://www.bergvarmepumpar.n.nu/bergvarmepump-pris 

http://kostnadsguiden.se/bergvarme-pris-installation-och-borrhal/ 

http://www.varmepumppriser.se/jordvaermepump 

3.7 Energideklaration 

http://www.thermia.se/bergvarme-jordvarme/bergvarme/
http://info.ivt.se/tack-for-ditt-intresse-for-sa-fungerar-jordvarme?__hsfp=769798934&__hssc=73496781.1.1489754752129&__hstc=73496781.d74b2d68e433efe8587597854dd57902.1476869024791.1489751745907.1489754752129.249&hsCtaTracking=a88a01bc-b4b7-4c83-9a46-c127a40124d7%7C495ce975-b93e-4e95-9f72-936d6e2f02e1&submissionGuid=afa49114-13e4-4880-b408-33c9d767b073
http://info.ivt.se/tack-for-ditt-intresse-for-sa-fungerar-jordvarme?__hsfp=769798934&__hssc=73496781.1.1489754752129&__hstc=73496781.d74b2d68e433efe8587597854dd57902.1476869024791.1489751745907.1489754752129.249&hsCtaTracking=a88a01bc-b4b7-4c83-9a46-c127a40124d7%7C495ce975-b93e-4e95-9f72-936d6e2f02e1&submissionGuid=afa49114-13e4-4880-b408-33c9d767b073
http://info.ivt.se/tack-for-ditt-intresse-for-sa-fungerar-jordvarme?__hsfp=769798934&__hssc=73496781.1.1489754752129&__hstc=73496781.d74b2d68e433efe8587597854dd57902.1476869024791.1489751745907.1489754752129.249&hsCtaTracking=a88a01bc-b4b7-4c83-9a46-c127a40124d7%7C495ce975-b93e-4e95-9f72-936d6e2f02e1&submissionGuid=afa49114-13e4-4880-b408-33c9d767b073
http://info.ivt.se/tack-for-ditt-intresse-for-sa-fungerar-jordvarme?__hsfp=769798934&__hssc=73496781.1.1489754752129&__hstc=73496781.d74b2d68e433efe8587597854dd57902.1476869024791.1489751745907.1489754752129.249&hsCtaTracking=a88a01bc-b4b7-4c83-9a46-c127a40124d7%7C495ce975-b93e-4e95-9f72-936d6e2f02e1&submissionGuid=afa49114-13e4-4880-b408-33c9d767b073
http://info.ivt.se/tack-for-ditt-intresse-for-sa-fungerar-jordvarme?__hsfp=769798934&__hssc=73496781.1.1489754752129&__hstc=73496781.d74b2d68e433efe8587597854dd57902.1476869024791.1489751745907.1489754752129.249&hsCtaTracking=a88a01bc-b4b7-4c83-9a46-c127a40124d7%7C495ce975-b93e-4e95-9f72-936d6e2f02e1&submissionGuid=afa49114-13e4-4880-b408-33c9d767b073
http://markvarme.se/sa-fungerar-markvarme/fordelar/
http://markvarme.se/varme-genom-markvarme-vad-kostar-det/
http://www.entreprenadsguiden.se/sa-fungerar-jordvarme
http://www.nibe.se/support/Sa-funkar-det/Franluft/Franluft/
http://www.comfortzone.se/om-franluftsvarme/hur-fungerar-franluftsvarme
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/guide/for-och-nackdelar
http://markvarme.se/varme-genom-markvarme-vad-kostar-det/
http://www.bergvarmepumpar.n.nu/bergvarmepump-pris
http://kostnadsguiden.se/bergvarme-pris-installation-och-borrhal/
http://www.varmepumppriser.se/jordvaermepump
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http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/vad-ar-en-energideklaration/ 

3.8 Luftbehandlingar - 3.8.1. Frånluftssystem- 3.8.2 Från- och tilluftssystem med återvinning  

http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/sjalvdragssystem/ 

https://www.rotpartner.se/sjalvdragssystem 

https://www.soliduct.se/ftx-fordelar-besparing/i-83.htm 

https://radea.se/villaagarens-ventilationsguide/ 

http://abergon.se/vara-tjanster/ventilationsoptimering/mer-om-ventilation 

http://www.svenskventilation.se/ventilation/ 

http://www.nibe.se/support/faq/ 

http://www.radontjanstmalardalen.se/ordlista.htm 

Litteratur systemkunskap 
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https://www.rotpartner.se/sjalvdragssystem
https://www.soliduct.se/ftx-fordelar-besparing/i-83.htm
https://radea.se/villaagarens-ventilationsguide/
http://abergon.se/vara-tjanster/ventilationsoptimering/mer-om-ventilation
http://www.svenskventilation.se/ventilation/
http://www.nibe.se/support/faq/
http://www.radontjanstmalardalen.se/ordlista.htm


 

34 

 

6 BILAGOR 

6.1 BILDER 

Figur 1 = 

http://www.goteborgenergi.se/Files/Bilder/Fjarrvarme/fv_princip.gif?TS=632471637600000000 

Figur 2 = 

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/statistik-om-naturgas/ 

Figur 3 = 

http://www.energigas.se/Energigaser/FAQ/VarmVillan  

Figur 4 = 

https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/elpannor/mp4/73061 

Figur 5 = 

https://www.google.se/search?q=markv%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwih073Um_LTAhUpD5oKHaJKAw8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=lZEoAct1VF

ojvM: 

Figur 6 =  

http://franluftsvarmepumpar.se/franluftsvarmepumpar/lufta-franluftsvarmepumpen-och-forbattra-

livslangden/ 
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http://www.energigas.se/fakta-om-gas/naturgas/statistik-om-naturgas/
http://www.energigas.se/Energigaser/FAQ/VarmVillan
https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/elpannor/mp4/73061
https://www.google.se/search?q=markv%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih073Um_LTAhUpD5oKHaJKAw8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=lZEoAct1VFojvM
https://www.google.se/search?q=markv%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih073Um_LTAhUpD5oKHaJKAw8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=lZEoAct1VFojvM
https://www.google.se/search?q=markv%C3%A4rmepump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih073Um_LTAhUpD5oKHaJKAw8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=lZEoAct1VFojvM
http://franluftsvarmepumpar.se/franluftsvarmepumpar/lufta-franluftsvarmepumpen-och-forbattra-livslangden/
http://franluftsvarmepumpar.se/franluftsvarmepumpar/lufta-franluftsvarmepumpen-och-forbattra-livslangden/
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6.2 INTERVJUER 
6.2.1 COMFORTZONE 

ComfortZone - Leverantör 
Staffan Bertland - Försäljningschef  

Tel +46 8 758 24 48  

stbe@comfortzone.se  

Vilka installationer är favoriter (3)? 
De mest populära installationer som kunderna föredrar är: 

 

- Ex 35 frånluftsvärmepump (ger upp till 3,5 kW) 

- Ex 50 frånluftsvärmepump (ger upp till 5 kW) 

- Ex 65 frånluftsvärmepump (ger upp till 6,5 kW) 

Vad vill du att kunden ska ställa för frågor? 
- Vilken frånluftsvärmepump är det som sparar mest energi?  

- Skulle man kunna koppla värmepumpen via Wi-Fi? 

- När frånluftsvärmepumpen är igång, frigör pumpen mycket oljud? 

Vad är viktigast när det gäller val av värme, el och ventilation? 
- De viktigaste vid val av dessa beror på energin, alltså att man får en energi effektivt värme för 

låg investerings kostnad. 

Finns det någon garanti på dem, försäkringen (3)? 
- Alla produkter i ComfortZone samt alla produkter i Sverige har 2 års garanti och vi har 4 års 

försäkring.  

Varför ska man välja er? vad utmärker? 
- Produkter som vi erbjuder är väldigt snåla och han väldigt låg energiförbrukning, dessutom 

har dessa specialfunktioner.  

 

- Vi är både innovativt funktionella och har estetiska tilltalande, vilket har vunnit designpriser. 

 

- Kunden har möjlighet att sköta allt via Wi-fi. 

Finns det några risker? 
- Risker finns alltid oavsett produkt.  Kompressorn kan gå sönder ifall utomhustemperaturen 

visar minusgrader eller ifall det sker strömavbrott. När kompressorn får sönder så kickar el 

patronen igång. 

Är det miljömärkt? 
- Nej dem är inte miljömärkta, men dem är EU märkta som alla företag som erbjuder dessa 

produkter måste ha. 

- Eu miljömärkta produkter har högsta besparingsklass. 

Vad kostar det?  
Priserna som ComfortZone erbjuder anges alltid exklusiv moms. Pris exemplar för de mest 

populära frånluftspumpar är: 

 

- Ex 50 62000 SEK exklusive moms (25% moms) 

Kontaktades via telefon: 

Tel: +46 8 758 24 48 

mailto:stbe@comfortzone.se
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- Ex 35 58000 SEK exklusive moms (25% moms) 

- Ex 65 68 400 SEK exklusive moms (25% moms) 

Energikostnader? Underhållskostnader 10 års period? 
- Energikostnader styrs mest av isoleringen i huset täthet. Nybyggda småhus är väldigt täta, 

med en energianvändning av ca 55 kWh per m2. 

 

- Underhållskostnader är väldigt låga, tillexempel vid byte av 1 filter, landar på en summa på 

325 kr per år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

6.2.2 N. H NORDSTRÖM AB 

N.H Nordström AB - Installatör/Leverantör 

Björn Nordström - VD  
Tel +46 70 815 05 49   

bjorn.nordstrom@nh-nordstrom.se  

Vilka installationer är favoriter (3)? 
De mest populära installationer som kunderna föredrar är: 

- Gaspannor 

- Fjärrvärmepannor 

- Luftvärmepumpar 

Vad vill du att kunden ska ställa för frågor? 
- Hur man sköter en sådan anläggning genom kostnader? 

Vad är viktigast när det gäller val av värme, el och ventilation? 
- De viktigaste vid val av dessa beror på energin, alltså att man får en energi effektivt värme för 

låg investerings kostnad. 

Finns det någon garanti på dem? försäkring? (3)? 
- Vi erbjuder 2års garanti på alla tre lösningarna. Försäkring ingår också 5år-10år. 

Varför ska man välja er? vad utmärker? 
- Vi är duktiga på det vi gör. Vi har många års erfarenhet vi har kvalificerad arbetare. Vi har dem 

behörigheterna som kunden skall kräva. 

Finns det några risker? 
- Njaa. Risker och risker. Riskerna är lika stora vilken du än väljer. Men viktigaste att du sköter 

anläggningen rätt så minskar man riskerna drastiskt. 

Är det miljömärkt? 
- Ja, underförutsättningar att elen, fjärrvärmen och gasen som kommer ifrån stationen är 

miljömärkt. 

Vad kostar det?  
- Gaspannor 60 000 SEK + (moms 25%) och eventuell rot avdrag 

- Fjärrvärmepannor 30 000 SEK+ (moms 25%) och eventuell rot avdrag  

- Luftvärmepumpar 100 000 SEK + (moms 25%) och eventuell rot avdrag 

Underhållskostnader 10 års period? 
- Gaspannor: Ingenting 2 år. 8 år kommer det kostnader på 1000–1500 SEK per år. Livslängd 

20–25 år. 

- Fjärrvärmepannor: Väldigt låga kostnader, då pratar vi om 500 SEK om året.  

Livslängd 20–25 år 

- Luftvärmepumpar: Kostnaderna ligger på ca 1500–2000 SEK per år. 

Livslängd 20-25år 

 

Kontaktades via telefon: 

Tel: +46 70 815 05 49 
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Energikostnader? 

- Gaspannor: Har en verkningsgrad på 97–98%.  

- Fjärrvärmepannor:  Har en verkningsgrad på 99–100%  

- Luftvärmepumpar: Har en verkningsgrad 60–65%  
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6.2.3 IQS ENERGI KOMFORT AB 

IQS Energi Komfort AB – Installatör/Projektör/Leverantör 
Antonio Cimini - Marknadsföringsansvarig 

Tel +46 8 588 671 12 

 

Vilka installationer är favoriter (3)? 
De mest populära installationer som kunderna föredrar är: 

 

- Bergvärmepump 

- Frånluftspump 

- Luft/luftvärmepump 

Vilka frågor ska kunden vara beredd på? 
- Hur stor yta ska huset bli uppvärmd? 

- Vilket år är huset byggd?  

- Hustyp? enplans eller flerplans.  

- Hur många bor i fastigheten? 

Vad är viktigast när det gäller val av värme, el och ventilation? 
- Det som gäller är det mest gynnsamma för kunden. Om till exempel kunden har elradiatorer 

och vill ha fjärrvärme då kommer det bli stora kostnader men lönar sig för kunden med tiden. 

Viktig för kunden veta vad hen vill ha. 

Finns det någon garanti på dem? försäkring? (3)? 
- Beroende på leverantör kan skilja åt sig ett par år. Men vanligtvis är det 6 år på pumpen och 10 år 

på kompressorn.  

Varför ska man välja er? vad utmärker? 
- Vi har alla led början till slut, alltså vi projekterar, vi installerar och vi sköter 

produktbeställningen. Vi har marknaden bästa garanti. Vi erbjuder hela paketet.  

Finns det några för- och nackdelar? 
- När det gäller bergvärmepumpen, så är det stabilt rigg 15–20 år framåt. Nackdelen är dock att 

den kostar mycket. 

- När det gäller frånluftspump, så är den mycket billigare och enklare installation. Du får 

friskare inomhusklimat, då den ventilerar luften. Nackdelen är att den har många rörliga 

komponenter t.ex. fläkten, vilket kan gå sönder övertid.   

- Luft/luftvärmepumpens fördel är att den är relativt billig jämfört med frånluft. Du sänker 

uppvärmningskostnader om du har elradiator. Nackdelen är att det måste vara en certifierad 

tekniker som utför installationsarbeten och de rörliga delarna kan gå sönder. 

Är det miljömärkt? 
- En av våra bergvärmepumpar är svanen märkt. 

Vad kostar det?  
- Bergvärmepumpen: Installation + produkt + projektering kostar mellan 80 000 och 150 000 

SEK (inklusive moms). 

Kontaktades via telefon: 

Tel: +46 8 588 671 12 
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- Fjärrvärmepumpen: Installation + produkt + projektering kostar mellan 60 000 och 90 000 SEK 

(inklusive moms).  

- Luft/luftvärmepump: Installation + produkt + projektering kostar mellan 20 000 och 30 000 

SEK (inklusive moms). 

 

Underhållskostnader 10 års period? 
- År 3 och år 5 så är det service på 2000 SEK på bergvärme. 

- Frånluft filter, som ska bytas varje år eller vart annat år. Kunden kan byta det själv, ca 500 

SEK per år. 

- Luft/luftvärmepump bara år 3. 
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6.2.4 VIESSMANN 

Viessmann - Leverantör 
Thomas jonsson  Sverigechef för viessmann 

Tel +46 8 474 88 21 

Vilka installationer är favoriter (3)? 
Dem mest sålda är: 

-  Luft/vatten (modell: Vitocal 222s) 

- Bergvärmepump (modell: Vitocal 333g) 

- Gaspannor (modell: Vitodens 222f) 

Vad brukar återförsäljaren tänka på när det gäller val av produkt? 
- Dem tycker att viktigaste är priset sen kommer frågan om hur mycket energi det går åt och hur 

mycket man sparar. 

Vad är viktigast när det gäller val av uppvärmningssystem, tycker du?  
- Att det är rätt anpassad efter hus och att huset har rätt förutsättningar. Det är klart viktigt också 

vad man har för plånbok, vad man har för förväntningar. Det gäller att anpassa sig efter hur 

många som bor hemma. Man ska också ha en god förtroende på leverantören samt att det är 

installerat korrekt. 

Varför ska man välja er? vad utmärker? 
- Vi har funnits i 100 år, vi är etablerade, vi har kvalité produkter. Dessa är bra grejer, som finns där 

om det behövs. 

Finns det några för- och nackdelar? 
- Det generella är att värmepumpar är ekonomiska då var elen kommer ifrån är viktigt att den är 

förnyelsebar. Nackdelen är att det tar längre tid att få varmvatten när vattenberedaren är tom och 

när luft/vattenpumpen blir kall då ger den ingenting eller väldigt lite då måste man spetsa med el 

patron. Det faller lite av ekonomin i det. 

- När det gäller bergvärmepumpen om du har rätt dimensionerat borrhål då går den oberoende av 

hur kallt det är där ute och det är mycket pålitligare och stabilare än luftvatten. Bergvärme kostar 

mycket men man sparar övertid. inte bara luft/vatten. 

- Med gas pannor är nackdelen att det är naturgas alltså fossilt. Men fördelen är att det är mer 

pulver i gas pannan så att det går snabbare att få varmvatten jämfört med bergvärmepump et är 

mer momentan.  

Är det miljömärkt? 
- Dem är inte miljömärkta om du menar svanmärkta. Men våra produkter faller under 

energieffektiviserings direktivet, Ekodesign energimärkning. Det är mer effektivitet och vi som 

koncern har ISO 2014 och ISO 50001. Vi har ingen stämpel direkt eftersom det kostar mycket att få 

stämpel utan att det ger något. 

Kontaktades via telefon: 

Tel: +46 8 474 88 21 
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Vad kostar det?  
- Bergvärmepump: 72 000 – 85 000 SEK inklusive moms 

- Luft/vattenpump: 35 000 – 50 000 SEK inklusive moms 

- Gas panna: 55 000 – 62 000 SEK inklusive moms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

6.3 DOKUMENTERADE HANDLEDARMÖTEN 

MÖTE: VAD PRATADES: 

1 Vi gick igenom förstudien. Avgränsningar till uppvärmningssystem samt liten del av 

luftbehandlingar S, F, FTX system. 

2 Vi måste börja ringa efter företag som skrevs i listan för att intervjua (minst 2 under den 

veckan), samtidigt förbereda oss till mittredovisningen.  

3 Vi ska skicka in vår rapport så långt vi har kommit så att handledaren ser hur långt vi 

har kommit. 

4 Kontakta alla företag som ska intervjuas under veckan, rätta till frågeställningarna. 

Information om att intervjuerna ska vara som bilagor i rapporten. 

 

6.4 ORDLISTA (BEGREPP) 

 

ORD: SYNONYM:  

Överskottsvärme Värmen utöver de vanliga  

Radiator Element  

Konventionell Överenskommelse  

Servisventil Ventil för servisen för produkten  

Distributionssystem Rörsystem för fjärrvärme  

Optimera Maxnivå, göra så bra som möjligt  

Rumsgivare Sensor som skickar signaler till reglercentralen  

Auktoriserad Behörighet, godkännande, tillstånd  

Köldmediet Energibärare, transporterar värmen från kallt rum till varmt  
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