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Sammanfattning 
 

Fjärrvärme och bergvärme är idag två etablerade värmesystem som ofta ställs mot varandra. Syftet 
med det här arbetet är att redogöra vilka faktorer som påverkar valet av värmesystem under 
projekteringsstadiet och vilka kostnaderna som finns för respektive system. 

I arbetet har en typisk husmodel tagits fram och använts som grund för jämförelsen av båda systemen. 
Jämförelsen har dels gjorts i form av energiberäkningar i energiberäkningsprogrammet BV2 där 
värmebehov och myndighetskrav på energiprestanda har jämförts i olika geografiska områden i 
Sverige. Vidare har kostnadsberäkningar genomförts utifrån energiberäkningarnas resultat där 
investeringskostnader och årliga kostnader har ställts mot varandra.  

Resultatet av arbetet visar hur måttet på energiprestanda skiljer sig från den faktiska mängden köpt 
energi på grund ut av geografiska förhållanden. I de södra delarna i Sverige där den geografiska 
korrigeringsfaktorn understiger 0 straffas konsumenter genom att primärenergitalet höjs, till skillnad 
mot de norra delarna där primärenergitalet istället sänks. 

Utifrån kostnadsberäkningarna kan man dra slutsatsen att fjärrvärme, när den finns tillgänglig, är mer 
ekonomiskt fördelaktigt på kort sikt. Bergvärme å andra sidan är ett mer lönsamt alternativ på lång 
sikt. 
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Abstract 
 

District heating and geothermal heating are in present times two established heating systems that are 
often compared against each other. The purpose of this work is to describe which factors influence the 
choice of heating system during the planning stage and what the costs are for each system. 

In this paper, a typical house model has been developed and used as a basis for the comparison of both 
systems. The comparison has been made in the form of energy calculations in the energy calculation 
program BV2, where heat requirements and regulatory requirements for energy performance have been 
compared in different geographical areas in Sweden. Furthermore, cost calculations have been carried 
out based on the energy calculations' results, where investment costs and annual costs have been set 
against each other. 

The result of the work shows how the measurement of energy performance differs from the actual 
amount of purchased energy due to geographical conditions. In the southern parts of Sweden, where 
the geographical correction factor is below 0, consumers are penalized by raising the primary energy 
number, unlike the northern parts where the primary energy number is instead lowered. 

Based on the cost calculations, it can be concluded that district heating, when available, is more 
economically advantageous in the short term. Geothermal heating on the other hand is a more 
profitable alternative in the long run. 
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Ordlista 
 

Euppv,i   Energi till uppvärmning för energibärare i (kWh/år)  

Ekyl,i   Energi till komfortkyla för energibärare i (kWh/år)  

Etvv,i   Energi till tappvarmvatten för energibärare i (kWh/år)  

Ef,i   Energi till fastighetsenergi för energibärare i (kWh/år)  

Fgeo   Geografisk justeringsfaktor (-)  

PEi   Primärenergifaktor för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas 

Atemp  Utgörs av den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan 
som värms till mer än 10 °C i byggnaden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När det kommer till uppvärmning för småhus så är det ofta två värmesystem som ställs mot varandra, 
fjärrvärme- och bergvärmesystem. Som blivande husägare som befinner sig i projekteringsstadiet så är 
valet av värmesystem inte helt glasklart. Det talas ofta om hur effektiva och fördelaktiga 
bergvärmepumpar är idag och hur fjärrvärmens monopolpriser bara blir dyrare och dyrare. Båda 
systemen är vanligt förekommande och fyller samma funktion men samtidigt skiljer sig åt väsentligt. 

1.2 Syfte och Frågeställning 
Huvudsyftet med det här arbetet är att kunna ge läsaren en uppfattning över hur uppvärmning med 
bergvärme- och fjärrvärmesystemen skiljer sig åt runt om i landet ur ett tekniskt och ett ekonomiskt 
perspektiv. Vidare kommer arbetet redogöra några för- och nackdelar samt viktiga faktorer för 
respektive system. 

• Hur förhåller sig systemen till gällande krav för energiprestanda? 
• Hur ser energianvändningen ut? 
• Vilka kostnader finns för respektive system? 
• Hur ser totalkostnaderna ut på sikt? 
• Vilket system är mest ekonomiskt lönsamt? 
 

1.3 Målformulering 
Målet med det här arbetet är att få en förståelse för värmesystemen och de faktorer som bör beaktas 
vid projektering.  

 

1.4 Avgränsningar. 
På grund av tids- och resurskrävande skäl har vi valt att inte studerat geologiska förutsättningar på 
djupet. Markförhållanden, grundvattennivå, jordsammansättning och bergart har stor inverkan på 
borrdjup, effekt och kostnader och vi har därför använt genomsnittliga värden för samtliga orter. På 
liknande sätt har investeringskostnader för fjärrvärmen generaliserats.  

Vidare har vi valt att till stor del förhålla oss till normalvärden och vissa förenklingar har tillämpats 
vid beräkningar i energiberäkningsprogrammet. Köldbryggor är ett moment där våra kunskaper är 
något begränsade. Endast linjära köldbryggor tagits med i beräkningarna och värden för 
värmegenomgångskoefficient per meter brygga har tagits från BV² normalvärden. 
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2 Metod  

2.1 Datainsamling 
En litteraturstudie har gjorts då en stor del av arbetet gick ut på att fördjupa oss inom ämnet. Vi har 
bland annat använt oss utav kurslitteratur och kunskaper från tidigare kurser på KTH och övrig 
relevant information som forskningsmaterial, böcker, artiklar och rapporter har sökts fram genom Diva 
och Google Scholar. Information om kostnader har tagits från el- och fjärrvärmeleverantörer runt om i 
landet. En del priser har hämtats från tillförlitliga sidor på nätet. 

För att kunna göra jämförelsen av värmesystemen har vi tagit fram en simuleringsmodell av ett 
småhus som vi sedan använt oss utav i energiberäkningsprogrammet BV2. BV2 har använts då vi 
blivit introducerade till detta beräkningsprogram i en tidigare installationskurs.  
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3 Teoretiskt referensram 
 

3.1 Bergvärme 

3.1.1 Bergvärmens historia 
Bergvärme ingår tillsammans med markvärme och sjövärme i det som kallas geoenergi.  
Vid 70-talet rådde energikriser där olja slutade exporteras till en del länder samt andra oroligheter i 
mellanöstern ledde till att den då rådande högkonjunkturen i väst gick ner i en lågkonjunktur. 
Oljepriset ökade och även beskattningen på fossila bränslen i Sverige (Björk m.fl., 2013).   
Under dessa år kom man till insikt om att det inte var hållbart att tillförlita sig på oljan, som då var det 
vanligaste bränslet för uppvärmning. I samband med detta blev även miljöfrågan aktuell varpå 
forskare började engagera sig i geoenergin (Björk m.fl., 2013). Den första bergvärmepumpen i Sverige 
lanserades 1977 av IVT, ett småländskt företag som än idag är en etablerad fabrikör utav 
bergvärmepumpar i Sverige (Birgersson, 2015). Bergvärmen är den vanligaste värmekällan i tätorter i 
landet (Björk m.fl., 2013). 
 

3.1.2 Tekniken 
För att förstå hur ett bergvärmesystem fungerar krävs en viss förståelse i hur energin lagras och 
utvinns från själva berget. Jorden värms konstant upp, dels utav solens direktstrålning och dels 
underifrån av den geotermiska värmen som finns lagrad i jordskorpans inre. Värme lagras i marken, i 
sjöar och i berggrunden varav värmen lagras längst i bergen. Bergen i Sverige som mestadels består av 
granit och gnejs är relativt värmetröga och känd för sin jämna temperatur. Redan vid ca 15 meters djup 
i berget så har årstidernas temperaturvariationer ingen effekt utan temperaturen är jämn året runt 
(Björk m.fl., 2013). 

För att installera en bergvärmepump och börja utnyttja värmeenergin i berget så krävs det att ett eller 
flera hål borras i marken. Dessa hål kallas för energibrunnar och har en håldiameter på 115 till 
140mm. Borrhålen kan vara mellan 100-200m djupt och beror bl.a. på hur långt avstånd det är till 
berggrunden, vilken nivå grundvattnet ligger på samt hur stort effektbehovet är. Borrningen sker först 
genom jordlagret (som i Sverige är 10m djupt i genomsnitt) (Geoenergi Centrum; Björk m.fl., 2013) 
tills berggrunden påträffas och fortsätter därefter till det dimensionerade djupet. Det dimensionerade 
djupet beror även på värmepumpens storlek och förmåga att erhålla den effekt som önskas utvinnas. 
Generellt sett så kan större effekt utvinnas desto djupare borrhålet är. Vidare så är det viktigt att flera 
energibrunnarna inte är för nära placerade då det riskerar att värmen inte hinner återlagras i berget 
(Björk m.fl., 2013). 
 

Grundvattennivån har stor påverkan på hur djup borrningen blir då vattnet fungerar som ett 
värmeöverförande element mellan bergvägg och kollektorslang. Om grundvattennivån är låg så krävs 
ett större djup för att få ut samma effekt (Björk m.fl., 2013). 

Genom hela det lösa ytjordlagret och två meter ned i berget så måste foderrör läggas. Foderrören 
utgörs vanligtvis av sammansvetsat stål och är till för att isolera borrhålet och förhindra att jord faller 
ned (Björk m.fl., 2013). 
 
Efter att det borrats till det dimensionerade djupet placeras en kollektor i borrhålet. Kollektorn består 
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av två plaströr som fogas ihop på botten och bildar ett U som sänks ned i hålet med hjälp av en vikt 
och har som uppgift att ta upp den lagrade värmen från berget. I denna U-kollektor, som är den 
vanligaste typen i Sverige, cirkulerar en köldbärare, en så kallad brinevätska. Brinevätskan är 
frysskyddad och består till största del vatten och mindre del etanol, etylenglykol eller kaliumkarbonat 
som agerar som frysskydd. Köldbärarvätskan plockar upp värme från berget som sin tur startar igång 
en process i värmepumpen (Björk m.fl., 2013). 

Värmen transporteras med vätskan upp till husets värmepump. I pumpens förångare möter den 
nollgradiga vätskan ett iskallt köldmedium som värms upp ett par grader och övergår till gasform som 
fortsätter vidare till en eldriven kompressor. Kompressorn ökar trycket på köldmediet varpå 
köldmediet komprimeras och värms upp. Trycket är proportionellt mot temperaturen i kompressorn 
d.v.s. ju högre tryck desto högre blir temperatur. Sedan cirkulerar det vidare till en kondensor där 
denna värme nu skall överföras från det varma köldmediet till husets tappvarmvatten och radiatorer 
via värmepanna/ackumulator. I och med att värmen avges så sjunker temperaturen på köldmediet och 
köldmediet återgår till vätskeform igen. Köldmediet går sedan tillbaka till förångaren igen där 
processen kan starta om från början (Björk m.fl., 2013). 

Fördelar Nackdelar 
 
Förnyelsebar och evig energikälla 

 
Dyr investeringskostnad 

 
Oftast litet eller obefintligt underhåll under 
pumpens livstid 
 

 
Pump tar upp stor plats i huset 

Jämn temperatur i berg där effekt kan hämtas 
året runt 
 

Relativt kort livslängd för värmepumpen 

Bergvärmepumpar har hög verkningsgrad ca 
4.0 
 

Bör ej vara för nära andra borrhål 

 
 

3.1.3 Kostnader 
Att välja bergvärmepumpen innebär en installation av en egen värmeproduktionsenhet vilket medför 
en investeringskostnad. I investeringskostnaderna för en bergvärmepump ingår kostnad för borrning, 
foderrör och typ av värmepump samt installationskostnaden. Kostnaderna varierar stort beroende på en 
mängd faktorer. Först och främst måste husets dimensionerande värmeeffektbehov beräknas. Utifrån 
värmeeffektbehovet och de geologiska förutsättningarna dimensioneras borrdjupet. Ett högt 
värmebehov innebär i regel ett djupare borrdjup och en större värmepump vilket kommer att höja 
investeringskostnaderna (Björk m.fl., 2013). 

Utöver investeringskostnaderna tillkommer årliga kostnader. Den årliga kostnaden består dels av den 
köpta elenergin som driver kompressorn och en elpatron som slår in de allra kallaste dagarna under 
året (Björk m.fl., 2013). Elkostnaden består av nätavgifter, elhandelsavgifter, energiskatt och moms. 

Nätavgiften består dels av en fast kostnad direkt kopplat till storleken på huvudsäkringen. Utöver 
säkringskostnaden tillkommer en rörlig elöverföringsavgift som baseras på hur mycket el som 
förbrukas. Nätavgiften är en avgift till elnätsbolaget som äger nätet och ledningarna och avses gå till 
drift och underhåll av dessa. Elhandelsavgiften består av energiskatt, elcertifikat och den mängd el 
som förbrukas. 

Utöver elkostnaden brukar det oftast räknas med avskrivningskostnad för en ny värmepump då 
bergvärmepumpar generellt sett har en livslängd runt 15–20 år.  
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I och med att investeringskostnaderna är så svåra att precisera då det är så pass många faktorer som 
spelar in har vi använt genomsnittspriser. Bixia har valts som elleverantör för samtliga orter medan 
nätavgifter är tagna från respektive orts nätägare. Tabell 1 är sammanställning av de olika orternas 
kostnader vilket är grunden till kalkylberäkningar.  

Tabell 1 

Kostnader för bergvärme 
Fastakostnader Arjeplog Hudiksvall Mjölby Kristianstad 

 
Investeringskostnad  159 000 ,00 Kr  159 000 ,00 Kr  159 000,00 Kr  159 000,00 Kr 

 
Fasta kostnader 5 449 Kr/år 5 992 Kr/år 6 637 Kr/år 5 992 Kr/år 

 
Totalt rörligt pris 148,60 Öre/kWh 146,69 Öre/kWh 148,60 Öre/kWh 124,78 Öre/kWh 

 

3.2 Fjärrvärme 

3.2.1 Fjärrvärmens historia 
Fjärrvärme är en teknik som bygger på att transportera värme till kunder för omedelbar användning. 
Redan på 1300-talet, innan ens begreppet förnyelsebar energi var myntat, användes en form av 
fjärrvärme i en liten stad i Frankrike. Tekniken byggde på en geotermisk värmekälla där det varma 
vattnet fördelades ut genom trärör. Men fjärrvärmetekniken skulle inte bli framgångsrik kommersiellt 
förrän år 1877, då den amerikanske uppfinnaren och ingenjören, Birdsill Holly, byggde ett lokalt 
ångbaserat fjärrvärmesystem i Lockport, USA (Frederiksen och Werner, 2014). Den första 
kommersiella fjärrvärmedistributionen i Sverige startade år 1948 i Karlstad (Vattenfall AB). 
 
Innan elmarknadsreformen 1996 drevs fjärrvärmen i kommunala verk eller genom kommunalt ägda 
bolag. Elmarknadsreformen innebar att kommunalt ägda fjärrvärmebolag inte längre fick tillämpa 
självkostnadsprissättning för fjärrvärmen utan vart inom att bedriva verksamheten på affärsmässig 
grund. Med affärsmässiggrund menas att företag skall tillämpa ett affärsmässigt beteende och där en 
viss vinstmarginal skall inräknas i priset. Detta är ett exempel på naturligt monopol utan prisreglering 
och har lett till att många kommuner sålt fjärrvärmebolagen till både privata och statligt utomstående 
aktörer. Den här rapporten kommer inte fördjupa sig inom detta område men det är nämnvärt i och 
med att det har ett stort inflytande på kunders förtroende och möjligheten att kunna påverka 
kostnaderna (Frederiksen m.fl., 2014). 

3.2.2 Tekniken: 
I korta drag bygger dagens fjärrvärme på uppvärmning av en värmebärare, vanligtvis trycksatt vatten, 
som transporteras via nergrävda välisolerade rör till kundens fjärrvärmecentral för att sedan värma upp 
kundens värmesystem och tappvarmvatten. Den grundläggande affärsidén bygger på att använda 
billiga och lokala värmekällor, korta distributionsnät och många påkopplade kunder (Frederiksen 
m.fl., 2014).  

Fjärrvärmens uppvärmning sker generellt genom en bred skara av olika värme- och bränsleresurser. 
En stor del sker genom primärenergi från förnyelsebara resurser som geoenergi och biomassa och till 
en mindre del fossila bränslen som olja och kol eller torv som anses delvis förnyelsebar.Error! 
Bookmark not defined.Utöver primärenergin används även sekundärenergi i form av 
överskottsvärme från värmekraftverk, avfallsförbränning och industrier som annars skulle gå förlorad 
(Frederiksen m.fl., 2014).  

Från distributionsnätet leds fjärrvärmen in till kundens fjärrvärmecentral där värmen överförs till två 
värmeväxlare. Den ena värmeväxlaren går till byggnadens radiatorkrets och den andra till 
tappvarmvattnet. I fjärrvärmecentralen finns även en värmemängdsmätare som mäter flöde och 
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temperatur på inkommande och utgående fjärrvärme. Mätaren ger ett värde på förbrukad värmeenergi 
mätt i kWh som ger underlag för debiteringen. Det inkommande vattnet har en temperatur runt 70 till 
120℃ och hålls skiljt från värmesystemets vatten. Anledningen är dels för att minimera risken att 
tömma fjärrvärmenätet vid läckage och dels att fjärrvärmevattnets högre tryck och temperatur skulle 
fördyra uppvärmningen (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

Fördelar Nackdelar 
Bekväm och tillförlitlig värmeleverans. Mindre 
underhåll krävs från kund. 
 

Finns inte överallt 

Förhållandevis låga investeringskostnader jämfört 
med exempelvis bergvärme 
 

Naturligt monopol innebär svårigheter att förhandla 
om priser och man är bunden till samma leverantör. 

Fjärrvärmecentral har en livslängd på omkring 20 år 
och tar upp lite plats i bostaden. 

 

 

3.2.3 Kostnader 
Vart i landet byggnaden är belägen har stor påverkan på kostnaderna för fjärrvärmen. Generellt är det 
tre kostnader som föreligger: en anslutningsavgift, energikostnad och en fast årskostnad för att 
abonnera.  

För att kunna ta del av fjärrvärmen krävs det först och främst en anslutning till ett fjärrvärmenät varpå 
det krävs att byggnaden är belägen inom ett område som täcks av ett fjärrvärmenät. Att dra ledningsrör 
till glesbebyggda områden är ofta varken lönsamt för leverantörer eller effektivt med hänsyn till 
resursanvändning (Frederiksen m.fl., 2014). Avstånd för nedgrävning och rördragning från 
fjärrvärmenätet till kundens fjärrvärmecentral kan även bli kostsamt för privatpersoner och då är 
avståndet av stor betydelse. Anslutningsavgiften består dels av själva anslutningen med påkoppling 
och rör och dels av en avgift för att få abonnera till fjärrvärmen. Anslutningsavgiften är en 
engångsavgift och därefter tillkommer en årlig kostnad för att abonnera. De flesta leverantörer 
erbjuder fjärrvärmecentral och installation av denna i samband med anslutningsavgiften.  

Energikostnaden styrs av den värmeenergi kunden förbrukar över ett år. Priset varierar stort från ort 
till ort och beror bl.a. på storleken av fjärrvärmeverket och priserna för de bränslen eller värmekällor 
som leverantören använder sig utav. I och med att marknadspriser för olika bränslen konstant ändras 
och nya ekonomiska styrmedel införs så som skatter och miljöcertifikat kan fjärrvärmeleverantörer 
ofta skifta sin energitillförsel efter rådande förhållanden (Frederiksen m.fl., 2014).Error! Bookmark 
not defined.Under vinterns kallare dagar krävs mer värmetillförsel och därmed en högre kostnad till 
skillnad mot sommarhalvåret då mindre värme efterfrågas.  

Prismodellen skiljer sig dock från leverantör till leverantör där vissa använder sig utav en uppdelad 
rörligkostnad. I en sådan modell är energikostnaden varierande under året med en lägre kostnad under 
sommaren. Utöver energikostnaden tillkommer en effektkostnad baserad på uppmätt värmebehov 
under vinterhalvåret och även en flödeskostnad baserad på den mängd fjärrvärmevatten som går 
genom fjärrvärmecentralen. 

Mjölby-Svartådalen Energi erbjuder en fast anslutningsavgift på 69000kr där grävning, 
markåterställning, fjärrvärmecentral och installationer ingår. Likaså erbjuder C4energi i Kristianstad 
en anslutningsavgift på 69500kr. Övriga orter uppger inte ett bestämt pris utan bestäms där från fall till 
fall. I detta fall har kostnadskalkylerna utgått från 69500 kr för samtliga orter. Tabell 2 är en 
sammanställning av kostnaderna för fjärrvärme och är grundläggande för kostnadskalkylerna. 
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Tabell 2 

Kostnader för fjärrvärme 
Kostnader Arjeplog Hudiksvall Mjölby Kristianstad 

 
Fastavgift 0 Kr/år 6385 Kr/år 5424 Kr/år 3550 Kr/år 

 
Energipris 86,12 Öre/kWh 74,00 Öre/kWh 59,70 Öre/kWh 76,15 Öre/kWh 

 
Anslutningsavgift 69 500,00 Kr 69 500,00 Kr 69 500,00 Kr 69 500,00 Kr 

 

3.3 Energiprestanda 
För fastighetsägare är det viktigt att känna till sin byggnads energiprestanda. I Boverkets byggregler 
ställs krav på högsta tillåtna energiprestanda uttryckt i primärenergital med enheten kWh/m2 Atemp och 
år . En energibalansberäkning där bl.a. energiprestandan framgår krävs vanligtvis för bygglov. 

3.3.1 Byggnadens specifika energianvändning 
Mellan 2006 och den 1 juli 2017 användes metoden specifik energianvändning i Boverkets byggregler 
för att ange byggnadens energiprestanda (Boverket, 2019). Byggnadens specifika energianvändning 
definieras som byggnadens energianvändning fördelad på uppvärmt golv area och uttrycks i kWh/m2 
Atemp och år. Byggnadens energianvändning är den energi som byggnaden behöver tillföras och brukar 
benämnas köpt energi. Den köpta energin är summan av den energi som krävs vid normalt brukande 
under ett normalår för rumsuppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 
fastighetsenergi (BFS 2015:3, BBR 22). 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =  𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 +  𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 +  𝐸𝐸𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝐸𝐸𝑓𝑓   (kWh/år)  (1.1) 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏 =  𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 / 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡𝑢𝑢    (kWh/m2 Atemp, år) (1.2) 

Krav på högsta värden för energiprestandan enligt Boverkets byggregler bestämdes utifrån fyra 
klimatzoner, typ av byggnad och berodde på om uppvärmningen skedde genom el eller annat 
uppvärmningssätt. 

Tabell 3 

Klimatzonsindelning 
Klimatzon Län 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.  
 

Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län. 

 
Klimatzon III 

 
Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra 
Götalands län utom kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.  
 

Klimatzon IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i 
Västra Götalands län kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. 
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Den högsta tillåtna specifika energianvändning för annat uppvärmningssätt än el för småhus i 
klimatzon I uppgavs till 130 kWh/m2 Atemp och år, för klimatzon II 110 kWh/m2 Atemp och år, för 
klimatzon III 90 kWh/m2 Atemp och år och för klimatzon IV 80 kWh/m2 Atemp och år (BFS 2015:3, 
BBR 22).  

3.3.2 Primärenergitalet 
Den 1 juli 2017 ersattes byggnadens specifika energianvändning med primärenergitalet och därmed 
upphördes även användandet av klimatzoner. Primärenergitalet beräknas även den utav byggnadens 
energianvändning, men där energin för uppvärmning istället korrigeras med en geografisk 
justeringsfaktor. Primärenergitalet tar även hänsyn till energibärare, d.v.s. el, fjärrvärme eller annan 
form av värmekälla med en primärenergifaktor, PEi (BFS 2018:4, BBR 26). Primärenergifaktorerna 
utläses ur tabell 3. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑏𝑏𝑡𝑡 =
∑ �

𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

+𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑖𝑖+ 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑓𝑓,𝑖𝑖�6
𝑖𝑖=1 ×𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑢𝑢
  (kWh/m2 Atemp, år) (1.3) 

Den geografiska justeringsfaktorn ersatte de tidigare fyra klimatzonerna med syftet att skapa mer 
likvärdiga förutsättningar för nya byggnader. De nya justeringsfaktorerna är indelade på kommunnivå 
och innebär en bättre anpassning till de lokala klimatförutsättningarna (Boverket, 2016). 
Justeringsfaktorn sträcker sig från 0,8 till 1,9 och justerar byggnadens energianvändning för att kunna 
jämföras med samma kravnivå för en viss byggnadskategori i hela landet. För småhus är detta värde 
90 kWh/m2 Atemp och år för hela landet (BFS 2018:4, BBR 26). 

 

 

Tabell 4. 

Primärenergifaktor för olika värmekällor. 
Energibärare Primärfaktor, PEi 

El  1,6 

Fjärrvärme  1,0 

Fjärrkyla  1,0 

Biobränsle  1,0 

Olja  1,0 

Gas (Pegas) 1,0 

 

 

3.3.3 Värmeeffektbehov 
När det kommer till dimensionering av ett värmesystems storlek ska det dimensionerande 
värmeeffektbehovet kännas till. Det dimensionerande värmeeffektbehovet visar den maximala 
effekten som behöver tillföras för att uppnå termisk komfort i byggnaden under en troligt lägsta medel 
utetemperatur under minst ett dygn. I beräkningen tas hänsyn bl.a. till klimatskalets omslutande area, 
isolering, byggnadens värmetröghet, lufttäthet, ventilation, innetemperatur och uteklimat (Warfvinge 
och Dahlblom, 2011). Samtliga paramterar är av hög betydelse för värmeenergibehovet. 
 
  



9 
 

4 Utförande 
För att jämföra energiprestanda, värmeenergibehov och kostnader för fjärrvärmen mot bergvärmen har 
vi använt oss utav energiberäkningsprogrammet BV2.  

”BV2 är för dig som vill beräkna en byggnads behov av värme-, kyl- och elenergi. Du får 
energianvändningen för alla typer av byggnader. Välj mellan en mängd olika typer av 
värmeproduktion och klimathållningssystem. Den nya versionen av BV2 ger dig förbättrade 
möjligheter att redovisa ekonomi, lönsamhet och energianvändning. BV2 är anpassat till nya BBR och 
kraven på energideklarering av byggnader. Programmet bygger på en simuleringsmodell med 
värmelagring, internvärme, solinstrålning, luftläckage, mm för att ge tillförlitliga resultat, och har 
använts sedan 1996.” (BV2) 

För att kunna jämföra bergvärme mot fjärrvärme har vi tagit fram ett typhus. Huset syfte är simulera 
ett modernt nyproducerat småhus där värmesystemen ges samma förutsättningar och därav ge en 
verklighetstrogen jämförelse.   

4.1 Konstruktionen för typhuset 
Inspiration för planlösning är baserad på kommersiella nyproducerade hus med konstruktioner enligt 
branschstandard i mål om att ge en så verklighetsförankrad simulering som möjligt för våra 
beräkningar. Material och värden för värmemotstånd och värmeledningsförmåga är tagna från kända 
leverantörer så som Isover och Paroc. Vissa standardvärden finns redan förprogrammerade i BV2.  
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4.1.1 Planlösning: 
Enplansvillan är dimensionerad för en småbarnsfamilj på två vuxna och två barn och utformad för fyra 
sovrum, två badrum, ett allrum, kök och ett större vardagsrum. 

 

Figur 1. Planlösning illustration, ej skalenlig. 
 

 

4.1.2 Yttervägg: 
Ytterväggen är en isolerad träregelkonstruktion med ytskikt av stående spontad ytterpanel.  
 
Konstruktionen, sett utifrån och in: 
22 stående spontad ytterpanel,  
vindpapp 
34 spikläkt och luftspalt,  
30 klimatboard Paroc 
220 stenull Paroc + 45x220 reglar cc600 
13 hårdgips 
 
 

 
Figur 2. Yttervägg illustration 
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4.1.3 Grundkonstruktion  
Grundkonstruktionen är av typen platta på mark vilket är en av de vanligaste grundläggnings 
metoderna för den här sortens konstruktioner. Plattan består av platsgjuten betong över tre lager 
isolering cellplast. Marken under plattan sätts till morän. För att underlätta för U-värdes beräkningar 
antas alla markförhållanden vara lika för samtliga geografiska placeringar. 
 

Grundkonstruktionen, sett inifrån och ut: 
200 Betong 
150 Isolering 
Mark 
 

 
Figur 3. Platta på mark illustration 

 
 

 

4.1.4 Tak och vindsbjälklag  
Taket är en s.k. kall konstruktion, dvs. taket består av ett isolerat vindsbjälklag med en yttre 
omslutande sadeltaks konstruktion av takstolar, råspont, takpapp och tegelpannor. Yttertaket och 
vindsutrymmet blir ventilerat medans inneklimat förblir tätt och välisolerande tack vare bjälklagets 
konstruktion. 
 

Vindsbjälkagets konstruktion, sett utifrån och in: 
400 Lösull 
170 Träbalk 
1 Folie för ång- och lufttätning 
95 Värmeisolering 
28 Glespanel 
13 Gipsskiva 

 
Figur 4.Vindsbjälklag illustration 
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4.1.5 Fönster och dörrar 
Totalt finns 16 st treglasfönster i tre olika storlekar på fasaderna. Den mindre med karmyttermåttet 
480x480, den större 1280x980 och den största 1680x980. U-värdena har satts till 1,3W/m²·K vilket är 
ett relativ mediokert värde jämfört med dagens fönster. Idag finns fönster med markant bättre U-
värden men som ofta har ett större inköpspris. 
 
Huset har fyra ytterdörrar där entrédörrens karmyttermått är 2090x1190 och de tre övriga dörrarna har 
karmyttermåttet 2090x990. Samtliga dörrar har ett U-värde på 1,2 W/m²·K. 
 

4.2 Energiberäkning i BV2 

4.2.1 Indata 
I BV2 sätts våra framtagna värden för huset in och bildar en grund för beräkningarna. Vissa parametrar 
inuti programmet har förklarande texter. Dessa förklaringar uppges inom citattecken följt av vår 
motivering. Indataprocessen har gått till så här: 

Med hjälp av BV2s integrerade U-värdes beräkningshjälptyg bestämde vi samtliga U-värden för 
ytterväggar, tak och grundkonstruktion. Den tempererade golvarean Atemp kunde enkelt beräknas 
utifrån planritningens. Tillsammans med rumshöjden beräknades den inre volymen automatiskt i BV2. 
Uppritad Atemp 121,7m2 och rumshöjd 2,445m gav en volym på strax över 297m3.  

”Den inre massan bestämmer hur mycket värme som kan lagras mellan dag och natt när temperaturen 
inne i byggnaden varierar över dygnet. Med lätt avses en byggnad av typen kontorslandskap där det 
finns väldigt få innerväggar och där tak och golv ur värmeöverföringssynpunkt kan betraktas som 

’isolerande’, t.ex. genom heltäckningsmatta på golvet och genom ett tätt hängande undertak. Med tung 
avses en byggnad med innerväggar av t.ex. betong, vilka avgränsar rummen i byggnaden från 

varandra. Byggnaden är också försedd med mycket inventarier (exempelvis böcker) som har relativt 
stor lagringsförmåga. Innerytor är inte täckta på ett sätt som avsevärt försvårar värmetransporten till 

och från rumsluften. Med medel avses byggnader som ligger mellan lätt och tung.” (BV2) 

Då vår bostad är ett småhus med en träkonstruktion anser vi att den inre massan är medeltung. 

Väggar  
Väggarna beräknade vi till 41,83m2 vardera för söder- och norrfasader och 18,07m2 vardera för öster- 
och västerfasader. Tyngden anses som lätt i och med att de är regelverk. Det beräknade U-värde för 
ytterväggen blev 0,128 W/m²·K. 
 
Fönster 
Totaltfönster area och glasandel beräknades fram i Revit och den totala fönsterarean för söder och 
norrfasad vart 14,7 m2 med en glasandel på 79,6% och västerfasad 2 m2 med en glasandel på 84,0%. 
Österfasad har inga fönster. 

”Solfaktorn beskriver hur mycket solinstålning som tillförs ett rum i förhållande till hur mycket 
solinstrålning som faller in mot fönstrets utsida. Solfaktorn för ett öppet fönster är således 1.”( BV2) 

Solfaktorn, eller G-värde anges vanligtvis på leverantörens produktblad. Vi har satt detta till 67% med 
ett U-värde på 1,3 W/m²·K. 

Tak 
Takets area beräknades till 133 m2 och U-värdet till 0,074 W/m²·K.  
 

”Med hjälp av takkonstruktionens tyngd bestäms hur väl byggnaden kan ’jämna ut’ snabba 
temperaturförlopp utomhus, p.g.a. att byggnadens värme- alternativt kyleffektbehov till frekvens och 

proportionell amplitud inte varierar exakt som utetemperaturen.” (BV2) 



13 
 

Indata för takkonstruktionens tyngd sätts som medeltung. 

Platta mot mark 
Husets grundkonstruktion uppmäts till 133 m² och U-värdet till 0,19624 W/m²·K. Här finns en 
parameter för marktemperatur som bestäms utifrån en orts årsmedeltemperatur. Detta har vi beaktat 
för varje individuell ort då de har en viss påverkan på värmebehovet. Sammanställning i tabell 4. 
 
 
 
Tabell 5 
 
Årsmedeltemperatur och geo. Faktor för orter (SMHI, 2018) 

Ort Årsmedeltemperatur, °C Geo. Faktor 

Arjeplog 0 1,7 

Hudiksvall 5 1,2 

Mjölby 7 1,0 

Kristianstad 10 0,9 

 
Portar 
Söderfasads dörr har en area på 2,5 m² och övriga faser 2,1 m² vardera. Samtliga dörrars U-värde är 
1,1 W/m²·K.  
 
Köldbryggor 
De vanligaste linjära köldbryggorna som förekommer i byggnader har använts och redovisas i bilaga 
1.  
 
Luftläckage 
Luftläckaget i byggnadens stomme har satts till 0,2 oms/h och förutsätter att byggnaden är väldigt tät 
vilket inte är ett helt orimligt krav på dagens moderna bostäder. 

Klimathållningssystem 
Till huset har vi valt att använda ett ventilationssystem med konstant luftflöde, ett sk. CAV (Constant 
Air Volume) system. En viss mängd värme återvinns vilket medtas i beräkningarna.  
 
Tappvarmvatten 
Energi som tillförs för uppvärmning av tappvarmvatten har angetts till 20 kWh/ m² och år. Mängden 
tappvarmvatten är varierande beroende på bl.a. hur mycket personerna i byggnaden duschar och är 
därför svårt att säga exakt. Vårt värde är tagit från Svebys värde för ”normal” energianvändning för 
tappvarmvatten (Bilaga B).  
  
Detta slutgör den gemensamma indatan för husets förutsättningar och en sammanställning av U-värde 
och köldbryggor ges i bilaga 1. Efter det har 8 individuella simulering för de fyra orterna tagits fram 
där fjärrvärme respektive bergvärme ansluts som värmeproduktionsenhet varpå programmet 
sammanställer resultat för värmebehov och energiprestanda. Värmepumpen som använts i jämförelsen 
kan avge en effekt på 1,5-6kW och har en verkningsgrad på omkring 4.  
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4.3 Kostnadskalkyler 
Då prisutvecklingen är svår att förutse har vi baserat våra kalkyler på rådande energipriser även på 
sikt. I vår beräkning har vi valt att uppsäkra huset med en säkring på 20 Ampere. Uppsäkringen 
utesluter risken att huset skulle bli strömlöst och att bergvärmepumpen inte slutar verka vid för hög 
elanvändning. I och med att säkringsavgiften ska betalas oavsett uppvärmningssystem bör inte denna 
avgift tas med i kalkylen men eftersom att värmepumpen erfordrar en större säkring har vi tagit med 
mellanskillnaden av kostnaden för 16A och 20A i kalkylen.  

Investeringskostnaden för bergvärme består av fem delar. Borrningen är baserad på ett genomsnittligt 
borrningsdjup på 175m från SGUs brunnsarkiv (Svergies Geologiska Undersöknig) och med ett 
genomsnittligt pris om 300kr/m (Greenmatch) och sedan avrundat till 50 000kr. Bergvärmepumpen är 
av model NIBE F1255 med ett pris om 67 000kr. Foderrör är räknat med ett genomsnittligt djup till 
berggrund på 10m med en kostnad på 700kr/m (Greenmatch). Installationskostnaden är normalt 
mellan 20 000 till 50 000 kr enligt greenmatch (Greenmatch) och där har vi valt att utgå från 35 000kr. 
Rotavdrag är ej medräknat. 

4.3.1 Kostnadskalkyl för bergvärme 
 

Energibehov: Arjeplog Hudiksvall Mjölby Kristianstad 
Värmeenergibehov: 16 186 kWh 9 336 kWh 8 644 kWh 7 115 kWh 
Köpt energi för 
värmeproduktion: 3 948 kWh 2 277 kWh 2 108 kWh 1735 kWh 

     
Investeringskostnader     
Borrning:    50 000,00 Kr 
Bergvärmepump:    67 000,00 Kr 
Foderrör 10m:    7000,00 Kr 
Installationskostnad:    35 000,00 Kr 
Summa:     159 000,00 Kr 

     
Fastakostnader     
Abonnemangsavgift 16A: 5 100,00 Kr/år 4 470,00 Kr/år 2 369,00 Kr/år 4 005,00 Kr/år 
Abonnemangsavgift 20A: 7 270,00 Kr/år 5 715,00 Kr/år 3 351,00 Kr/år 5 530,00 Kr/år 
Mellanskillnad 16A och 20A: 2 170,00 Kr/år 1 245,00 Kr/år 982,00 Kr/år 1 525,00 Kr/år 
Avskrivning (räknat på 15 år): 4 466,67 Kr/år 4 466,67 Kr/år 4 466,67 Kr/år 4 466,67 Kr/år 
Summa fast kostnad: 6 636,67 Kr/år 5 711,67 Kr/år 5 448,67 Kr/år 5 991,67 Kr/år 

     
Rörligkostnad     
Elöverföringsavgift: 34 Öre/kWh 27,29 Öre/kWh 29,20 Öre/kWh 05,38 Öre/kWh 
Energiskatt: 43,40 Öre/kWh 43,40 Öre/kWh 43,40 Öre/kWh 43,40 Öre/kWh 
Elcertifikat: 03,50 Öre/kWh 03,50 Öre/kWh 03,50 Öre/kWh 03,50 Öre/kWh 
Elpris: 72,50 Öre/kWh 72,50 Öre/kWh 72,50 Öre/kWh 72,50 Öre/kWh 
Totalt rörligt pris: 153,40 Öre/kWh 146,69 Öre/kWh 148,60 Öre/kWh 124,78 Öre/kWh 
Summa rörlig kostnad: 6 056,23 Kr/år 3 340,13 Kr/år 3 132,49 Kr/år 2 164,93 Kr/år 
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Total årskostnad: 12 692 ,90 Kr 9051,80 Kr 8581,15 Kr 8156,60 Kr 
Total årskostnad (15år):  190 393,48 Kr  135 776,97 Kr  128 717,32 Kr  122 349,00 Kr 

 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
69000 𝐾𝐾𝐴𝐴

15 Å𝐴𝐴
   

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 å𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟𝑘𝑘𝐴𝐴 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇 𝐴𝐴ö𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇 𝑓𝑓𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑇𝑇 20𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑇𝑇 16𝐴𝐴) + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇 𝐴𝐴ö𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐾𝐾ö𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ×
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴ö𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

100
  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 å𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟𝑘𝑘𝐴𝐴 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇 𝐴𝐴ö𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 

 

 

4.3.2 Kostnadskalkyl för fjärrvärme 
 

Energibehov från BV2 Arjeplog Hudiksvall Mjölby Kristianstad 

Värmeenergibehov: 16 186 kWh 9 336 kWh 8 644 kWh 7 115 kWh 
Köpt energi för 
värmeproduktion:  

 
16 516 kWh 

 
9 526 kWh 

 
8 820 kWh 

 
7 260 kWh 

    
 

Investeringskostnader   
Anslutningsavgift inkl. anslutning och fjärrvärmecentral  

 
med installation  

  
 69 500,00 Kr 

Summa: 69 500,00 Kr 
     

Driftkostnader Arjeplog Hudiksvall Mjölby Kristianstad 
Fastavgift 0 Kr/år 6385 Kr/år 5424 Kr/år 3550 Kr/år 
Energipris 86,12 Öre/kWh 74,00 Öre/kWh 59,70 Öre/kWh 76,15 Öre/kWh 

     

Total årskostnad: 14 223,58 Kr 13 434,24 Kr 10 689,54 Kr 90 78,49 Kr 
Total årskostnad (15år): 213 353,69 Kr 201 513,60 Kr 160 343,10 Kr 136 177,35 Kr 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 å𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑇𝑇 + �𝐾𝐾ö𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝐴𝐴 𝐴𝐴ä𝐴𝐴𝑆𝑆𝑘𝑘𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟𝑆𝑆𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴 ×
𝐸𝐸𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

100
� 
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4.3.3 Lönsamhetskalkyl 
 

Investeringskostnader Arjeplog Hudiksvall Mjölby Kristianstad 
Bergvärme  159 000 ,00 Kr  159 000 ,00 Kr  159 000 ,00 Kr  159 000 ,00 Kr 
Fjärrvärme 69 500 ,00 Kr 69 500 ,00 Kr 69 500 ,00 Kr 69 500 ,00 Kr 
Mellanskillnad 89 500 ,00 Kr 89 500 ,00 Kr 89 500 ,00 Kr 89 500 ,00 Kr 

     
Total årskostnad 
Bergvärme 12 692 ,90 Kr 9051,80 Kr 8581,15 Kr 8156,60 Kr 
Fjärrvärme 14 223 ,58 Kr 13 434 ,24 Kr 10 689 ,54 Kr 9078,49 Kr 
Årlig besparing med bergvärme 1 530,68 Kr 4 382,44 Kr 2 108,39 Kr 921,89 Kr 

     
Mellanskillnad / Årlig besparing 
Återbetalningstid 58,5 År 20,4 År 42,4 År 97,1 År 

 

𝑀𝑀𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 =  (𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑇𝑇𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑇𝑇𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵) 

Å𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑝𝑝𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ä𝐴𝐴𝑆𝑆𝑘𝑘 = �Å𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵 − Å𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸� 

Å𝑇𝑇𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑟𝑟 =
(𝑀𝑀𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑇𝑇𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝑟𝑟)
�Å𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑝𝑝𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ä𝐴𝐴𝑆𝑆𝑘𝑘�
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5 Resultat 
Här redovisas resultatet av energiberäkningarna och kostnadskalkylerna. 
 
 
Tabell 6 
 
Energiprestanda och den köpta energin. 

 
Orter 

 

PE tal 
[kWh/m2 och år] 

Värmebehov 
[kWh/år] 

Köpt energi 
[kWh/år] 

Köpt energi 
[kWh/m2 och år] 

 
Arjeplog FJV 

 
89,6 

 
16 186 

 
16 516 

 
135,7 

Arjeplog BVP 40,3 16 186 3948 32,4 
 

Hudiksvall FJV 
 

75,1 
 

9 336 
 

9 526 
 

78,3 
Hudiksvall BVP 34,8 9 336 2 277 17,7 

 
Mjölby FJV 

 
82,3 

 
8 644 

 
8 820 

 
72,5 

Mjölby BVP 37,5 8 644 2 108 17,3 
 

Kristianstad FJV 
 

76,1 
 

7 115 
 

7 260 
 

59,7 
Kristianstad BVP 35,2 7 115 1 735 14,3 

 
BBR:s krav 

 
90,0 

 
-

 
-

 
-

 

 

 

 

Tabell 7 

Årliga kostnader för bergvärme och fjärrvärme. 
Orter BVP 1 år FJV  1år BVP 15år FJV 15år 

Arjeplog 12 692,90 Kr 14 223,58 Kr 190 393,50 Kr 213 353,70 Kr 
 

Hudiksvall 
 

9 051,80 Kr 
 

13 434,24 Kr 
 

135 777,00 Kr 
 

201 513,60 Kr 
 

Mjölby 
 

8 581,15 Kr 
 

10 689,54 Kr 
 

128 717,25 Kr 
 

160 343,10 Kr 
 

Kristianstad 
 

8 156,60 Kr 
 

9 078,49 Kr 
 

122 349,00 Kr 
 

136 177,35 Kr 
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Tabell 8 
Lönsamhet med bergvärme.  

Besparing bergvärme 1år Besparing bergvärme 15år Återbetalningstid 
Arjeplog 1530,68 Kr 22 960 ,22 Kr 58,5 År 

 
Hudiksvall 

 
4382,44 Kr 

 
65 736 ,63 Kr 

 
20,4 År 

 
Mjölby 

 
2108,39 Kr 

 
31 625 ,78 Kr 

 
42,4 År 

 
Kristianstad 

 
921,89 Kr 

 
13 828 ,36 Kr 

 
97,1 År 

 

 
Figur 5 

Årlig kostnad för bergvärme och fjärrvärme. 
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 Figur 6 

Totalkostnad för bergvärme och fjärrvärme 1 år. 

 

Figur 7 

Totalkostnad för bergvärme och fjärrvärme 15 år. 
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Figur 8 

Totalkostnad för bergvärme och fjärrvärme 30 år. 
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6 Analys 
Det finns för många faktorer att beakta för att på rak arm kunna säga att ett system är bättre än det 
andra. Mycket beror på de lokala förhållandena där huset är tänkt att byggas.  
Bara för att det fungerar bra på ett ställe behöver det inte betyda att det ser likadant ut för hela 
området. Bara någon kilometer bort kan det råda helt andra förutsättningar som ger en annan prisbild. 

 
För att bergvärmepumpen ska kunna åstadkomma en effektiv energiutvinning förutsätter det att 
bergarten och grundvattennivån i området är lämplig. Därför krävs det normalt sett en utförlig 
förundersökning av området innan en mer precis energibalansberäkning kan göras. 
Bergvärmepumpar blir ständigt allt mer effektiva och hållbara, dock går det inte att säga exakt när en 
pump behöver bytas ut. I vissa fall kan livslängden överskrida den förväntade avskrivningstiden varvid 
kostnadsbesparingen i ett sådant fall kommer överskrida kalkylen. På samma sätt kan en förlust göras 
på investeringen om pumpen, mot all förmodan, skulle gå sönder före avskrivningstiden.  
 
Ett bergvärmesystem är en relativt komplex produktionsenhet detta i jämförelse med 
fjärrvärmesystemet, fler komponenter som behöver underhåll. Om berget mot förmodan börjar vittra 
och orsaka skador på kollektorslangen som i vissa fall är nedsänkt flera hundra meter, kan det bli stora 
kostnader. 
 Vill man gardera sig för eventuella större underhållsåtgärder så är bergvärme inte att föredra. 
Under utförandet observerades att en ökning av byggnadens luftläckage påverkade primärenergitalet 
kraftigt. Det påvisar vikten av byggnadens konstruktion och att fokus på byggnadens täthet har en 
direkt koppling till byggnadens energiprestanda. Primärenergitalet för fjärrvärme i Arjeplog låg precis 
under gränsen trots ett väldigt bra värde på lufttäthet. I det fallet bör fokus läggas på bättre isolering av 
huset i och med det betydligt kallare klimatet. 

Då prisutvecklingen är svår att förutse har kalkylerna baserats på rådande energipriser. De priser som 
råder vid tidpunkten denna rapport skrivs kanske har förändrats om en månad eller ett år, därför är det 
omöjligt att säga exakt vilka priser och kostnader framtiden håller. Vissa leverantörer erbjuder 
dessutom bindande kostnadsavtal och paketpriser för avgifter och tjänster.  Dessa kan antingen vara 
fördelaktiga eller ofördelaktiga beroende på energimarknadens utveckling. 
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7 Slutsats 
Resultaten från tabell 7 visar att båda systemen uppfyller BBR:s krav på energiprestanda på samtliga 
orter. Det föreligger stor skillnad på primärenergitalet (PE) mellan de olika systemen där bergvärmen 
klarar kravet med marginal. PE-talet för bergvärme ligger omkring hälften av fjärrvärmen, vilket 
påvisar hur effektiv bergvärmepumpen är på att producera värme med avseende på den energi som 
tillförs. 
Resultatet visar även att primärenergitalet för fjärrvärme i Arjeplog ligger precis under gränsen för 
BBR:s krav. Klimatet är betydligt kallare än i de andra orterna. Detta medför ett naturligt större 
värmebehov som i sin tur innebär ett större behov av köpt energi.   
I tabellen går det också att utläsa hur primärenergitalet skiljer sig från den faktiska mängden köpt 
energi för både fjärrvärme och bergvärme. Genom att studera PE-talen för fjärrvärme mellan Arjeplog 
och Hudiksvall är PE-talet enbart 19,3% (89,6/75,1 kWh/m2) högre i Arjeplog samtidigt som den 
faktiska mängden köpt energi är 73,4% (135,7/78,3 kWh/m2) större. I figur 9 ges en tydligare 
visualisering av detta. 
 
 
Figur 9. 
 
Köpt energi och PE-tal för Fjärrvärme [kWh/m2] 
 

 
 
 

Detta är ett resultat av den geografiska korrigeringsfaktorn där värmeenergin för rumsuppvärmning 
divideras med 1,7 i Arjeplog och 1,2 i Hudiksvall. PE-talet för fjärrvärme i både Arjeplog och 
Hudiksvall är mindre i förhållande till den faktiska köpta energin, till skillnad från Mjölby och 
Kristianstad där PE-talet istället är högre i förhållande till ökningen av den faktiska köpta energin. 
 
Om fokus riktas mot PE-talen för bergvärme syns det att talen höjs för samtliga orter i förhållande till 
den faktiska köpta energin. Även här är den geografiska korrigeringsfaktorn med men det är 
primärenergifaktorn som har störst inverkan. Primärenergitalet multipliceras med en 
korrigeringsfaktor på 1,6 för uppvärmning av el till skillnad mot fjärrvärmens korrigeringsfaktor 1. 
Detta kommer att dra upp primärenergitalet. 
  
Resultatet från lönsamhetskalkylen visar att det alltid kommer göras en viss årlig besparing med 
bergvärme när den jämförs med fjärrvärme. De varierande beloppen är direkt kopplat till de olika 
orternas rådande avgifter och energipriser. I Hudiksvall görs den klart största vinsten och har den 
snabbaste återbetalningstiden. Totalkostnadsdiagrammen visar också hur fjärrvärmekostnaderna sakta 
men säkert kommer att gå om bergvärmekostnaderna.  
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