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Abstract 
The projects objective is to find an alternative method of heating (the current method being via 

electric heating) the sewage treatment plant on the island Utö in Stockholm’s archipelago in order to 

reduce the energy consumption and ultimately the cost for heating the plant. The project is given by 

“Skärgårdsstiftelsen” (The Archipelago Foundation) and is a part of the larger EU-project “Green 

Islands”. 

A model for the plants total heating demand is established in order to get a good perception of how 

much money can be saved using alternative heating methods. The heating demand model gives an 

annual heating demand of approximately 32 500 kWh and a maximum heating power demand of 

around 24,7 kW. With an electricity price of 0,95 SEK/kWh, not including sales tax, the current total 

annual cost of heating is about 30 900 SEK per year. 

A number of different heating methods are analyzed in the rapport, mainly from an economical 

perspective, where a short payback time and a high net present value are ideal. The analysis gives 

three different systems that are regarded as the most appropriate for the plant, seen from both an 

economical and a practical perspective. The three systems have different initial investment costs 

depending on how much “Skärgårdsstiftelsen” is prepared to pay for a new heating system. A less 

expensive system doesn’t give such a large net cash flow however and therefore a smaller net 

present value later in the systems life. These three systems are then analyzed closer in a sensitivity 

analysis in order to determine if the profitability is secure enough to motivate an investment into one 

of the new heating systems. 

The initial investment cost for the most expensive system is approximately 133 000 SEK with a 

payback time of around 5 to 7 years. The net present value is about 33 000 SEK after 10 years and 

about 79 000 SEK after 15 years. 

The initial investment cost for the least expensive system is approximately 61 000 SEK with a payback 

time of around 4 to 5 years. The net present value is about 43 000 SEK after 10 years and about 72 

000 SEK after 15 years. 

The initial investment cost for the third system is approximately 90 000 SEK with a payback time of 

around 4,5 to 6 years. The net present value is about 43 000 SEK after 10 years and about 80 000 SEK 

after 15 years. For a lifetime of 15 years, this system is the best economical choice. However, after 15 

years the net present value of the most expensive alternative becomes the largest. 

The sensitivity analysis indicates that the investments are very certainly profitable regardless of 

potential variations of the most important parameters. Only in the worst-case scenario when all 

these parameters are set to their worst possible values respectively, the investment turns 

unprofitable with a net present value below zero after 15 years. It should however be noted that in 

the best case scenario when all the parameters are set to their best possible values the net present 

value at 15 years is about 190 000 to 260 000 SEK. 

The investment would also be advantageous for the environment since the treatment plant’s 

electricity demand would decrease which ultimately leads to lower carbon dioxide emissions. 

Dependent on which investment is chosen the total carbon dioxide emissions are reduced by 

between 0,33 to 0,52 metric tons per year. This value does not however take into account the 

systems total lifecycle emissions. 
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Sammanfattning 
Projektets syfte är att finna en alternativ metod för uppvärmning (det nuvarande är direktverkande 

el) av reningsverket på Utö i Stockholms skärgård för att sänka energiåtgången och i och med detta 

minska uppvärmningskostnaderna. Projektet ges i uppdrag av Skärgårdsstiftelsen och är en del av det 

större EU-projektet ”Green Islands”. 

 En modell för beräkning av reningsverkets totala värmebehov etableras för att få en uppfattning 

kring hur stor besparing som är möjlig för varje uppvärmningsmetod. Modellen för reningsverkets 

totala värmebehov ger att värmebehovet under ett år uppgår till cirka 32 500 kWh samt att 

reningsverkets maximala effektbehov uppgår till cirka 24,7 kW. Med ett elpris på 0,95 kr/kWh 

exklusive moms ger detta att reningsverkets nuvarande uppvärmningskostnad är cirka 30 900 kr/år.  

Ett antal olika uppvärmningsmetoder undersöks i rapporten, främst ur ett ekonomiskt perspektiv, 

där kort avbetalningstid samt ett högt nuvärde för investeringarna eftersträvas. Analysen ger tre 

stycken system som anses vara lämpligast för reningsverket ur både ekonomisk och praktisk 

synvinkel. De tre systemen har olika stora grundinvesteringar beroende på hur mycket 

Skärgårdsstiftelsen är bereda att betala för ett nytt uppvärmningssystem. Ett billigare system ger 

dock inte lika stort inbetalningsöverskott och därmed inte lika stort nuvärde senare i systemets 

livslängd. Dessa system analyseras sedan noggrannare i en känslighetsanalys för att avgöra om 

lönsamheten är säker nog för att motivera en investering i ett av dessa värmesystem.  

Grundinvesteringen för det dyraste systemet blir cirka 133 000 kr och ger en återbetalningstid på 

mellan 5 och 7 år. Nuvärdet blir cirka 33 000 kr efter 10 år och 79 000 kr efter 30 år. 

Grundinvesteringen för det billigaste systemet ligger på runt 61 000 kr och ger en återbetalningstid 

på mellan 4 och 5 år. Nuvärdet blir cirka 43 000 efter 10 år och 72 000 kr efter 15 år. 

Grundinvesteringen för det tredje systemet ligger på runt 90 000 kr och ger en återbetalningstid på 

mellan 4,5 och 6 år. Nuvärdet blir cirka 43 000 efter 10 år och 80 000 kr efter 15 år. Sett under en 

livslängd som är 15 år är således detta system mest lönsamt, men efter 15 år blir nuvärdet för det 

dyraste alternativet störst. 

Känslighetsanalysen ger att samtliga investeringar är säkert lönsamma oberoende av eventuella 

variationer av de viktigaste parametrarna. Enbart i det absolut sämsta tänkbara fallet, det vill säga då 

samtliga av dessa parametrar antar sina värsta tänkbara värden, blir investeringen olönsam med ett 

negativt nuvärde efter 15 år. Det bör dock noteras att i det fall där samtliga variabler antar sina bästa 

tänkbara värden ligger nuvärdet vid 15 år på mellan 190 000 och 260 000 kr. 

Investeringen skulle även vara till fördel för miljön då reningsverkets elförbrukning blir lägre vilket 

således innebär lägre koldioxidutsläpp. Beroende på vilken investering som väljs reduceras de totala 

koldioxidutsläppen med cirka 0,33 till 0,52 ton per år, dock utan hänsyn tagen till systemets totala 

livscykelutsläpp. 
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Förord 
Denna rapport skrevs som en del av kandidatexamensarbetet i Hållbar energiteknik på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Rapporten utfördes i samarbete med Skärgårdsstiftelsen och ämnar förbättra 

uppvärmningsläget för Skärgårdsstiftelsens reningsverk på ön Utö.  

Rapportförfattarna skulle vilja tacka ett antal personer vilka har varit behjälpliga under arbetets gång 

och gjort denna rapport möjlig. 

 

Jaime Arias Hurtado 

Universitetsadjunkt på institutionen för energiteknik, KTH 

Jonathan Alm 

Teknisk rådgivare, Skärgårdsstiftelsen 

Tomas af Petersens, Ingegerd Nagao och Hans Walter 

Drifttekniker Utö, Skärgårdsstiftelsen 

 

Rapportförfattarna hoppas genuint att detta arbete kommer vara till hjälp för Skärgårdsstiftelsen och 

att de kommer kunna realisera stora besparingar som ett resultat av denna rapport. 

 

Rasmus Bergström och Robin Kauppinen, KTH 2013 
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Nomenklatur 
 

Benämning Tecken Enhet 

Värmefaktor     - 
Total värmetillförsel       (J) 
Tillförd energi   (J) 
Värmefaktor för Carnotcykeln           - 
Temperatur för processens värmesänka       (K) 
Temperatur för processens värmekälla       (K) 
Årsvärmefaktor     - 
Temperaturverkningsgrad   - 
Tilluftstemperatur    (K) 
Utomhustemperatur    (K) 
Frånluftstemperatur    (K) 

Maximal utetemperatur som kräver eftervärmning     (K) 
Värmemängd   (kWh) 
Densitet   (kg/m3) 
Volymflöde    (m3/s) 
Specifikt uppvärmningsbehov för ventilationen J (kJh/kgår) 
Drifttidsfaktor        - 

U-värde   (W/m2K) 
Värmekonduktivitet k (W/mK) 
Area   (m2) 
Värmeövergångstalet   (W/m2K) 
Väggskiktstjocklek   (m) 
Värmeflöde via transmission                (W) 
Temperaturskillnad    (K) 
Effektbehov uppvärmning               (W) 

Total effekt värmeförluster                  (W) 

Total effekt värmekällor               (W) 
Värmeflöde via ventilation               (W) 
Värmeflöde via luftläckage                (W) 

Värmeflöde via varmvatten              (W) 
Värmeflöde från solstrålning                (W) 

Värmeeffekt från personer            (W) 

Värmeeffekt från apparatur             (W) 

Innertemperatur    (K) 
Dimensionerande utomhustemperatur DUT (K) 
Temperaturskillnad inomhus     (K) 
Temperaturskillnad utomhus     (K) 
Tid   (h) 
Byggnadens tidskonstant    (h) 
Extrem utomhustemperatur EUT (K) 
Specifik värmekapacitivitet    (J/kgK) 

Luftomsättning ACH (m3/h) 
Volym V (m3) 
Effektbehov uppvärmning luftläckage     (W) 
Effektbehov fuktning luftläckage     (W) 
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Fuktighetsgrad inomhus      (kg H2O/kg Torr luft) 

Fuktighetsgrad utomhus      (kg H2O/kg Torr luft) 
Vattenångas entalpi    (J/kg) 
Solstrålning    (W/m2) 
Fönsterarean          (m2) 

Värmeeffekt från lampor          (W) 

Värmeeffekt från övrig utrustning          (W) 

Totala wattalet för lamporna i byggnaden         (W) 

Användningsfaktorn för lamporna     - 
Särskild barlastfaktor    - 
Gradtimmar   (Kh) 
Sluttid uppvärmningsperiod    (h) 
Starttid uppvärmningsperiod    (h) 
Medeltemperaturskillnaden     (K) 
Energibehov för ventilation              (kWh) 
Återbetalningstiden     (år) 

Grundinvestering   (kr) 
Inbetalningsöverskott   (kr/år) 
Nuvärde    (kr) 
Kalkylränta   - 
Ekonomisk livslängd   (år) 
Restvärde   (kr) 
Tilluftstemperatur efter den första värmeväxlaren    (K) 
Vattentemperatur    (K) 
Avluftens temperatur    (K) 
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1. Introduktion 
Utö reningsverk ligger på ön Utö en bit söder om Stockholm. Utö är ett populärt turistmål och besöks 

årligen av cirka 70 000 turister. Den bofasta befolkningen på ön uppgår dock enbart till cirka 250 

personer. (Utö.se, 2013) Reningsverket ifråga förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. 

Reningsverket värms för tillfället upp med hjälp av direktverkande el vilket innebär att 

energikostnaderna för uppvärmning blir relativt höga (särskilt under vinterhalvåret) jämfört med 

många andra uppvärmningsalternativ. Skärgårdsstiftelsen vill därför, i syfte att sänka de totala 

kostnaderna för reningsverket, byta ut sin nuvarande uppvärmningsmetod mot en mer energieffektiv 

sådan. 

1.1. Syfte och problemformulering 
Projektets syfte är att finna en bättre uppvärmningsmetod för reningsverket på Utö för att sänka 

energikostnaderna och i och med detta de totala kostnaderna för hela reningsverket. 

Uppvärmningsmetoden bör ej vara för miljöskadlig och som regel bör den åtminstone inte generera 

mer utsläpp än i dagsläget. Projektet ges av Skärgårdsstiftelsen och är en del det större EU-projekt 

”Green Islands” vilket ämnar skapa en hållbar utveckling inom skärgården (Green Islands, 2013). 

Rapportens mål är därmed att beräkna de olika ekonomiska aspekterna, såsom lönsamheten, för de 

olika behandlade uppvärmningsalternativen och därmed finna den lämpligaste 

uppvärmningsmetoden för reningsverket, det vill säga den investering vilken kan ge högst 

besparingar. De olika uppvärmningsalternativen värderas även i diskussionsform utifrån andra 

aspekter såsom miljövänlighet, praktikalitet etc. 

1.2. Metod och angreppssätt 
Projektet fokuserar kring en jämförelse av olika tekniker i syfte att fastställa vilken teknik som kan ge 

störst besparing samt en rimlig användarvänlighet och miljövänlighet. Ett systematiskt 

tillvägagångssätt är att föredra och en modell för dels uppvärmningsbehovet för reningsverket samt 

kostnaden för olika uppvärmningsmetoder behöver fastställas. Se figur 1.1 nedan för en översiktbild 

av den tänkta arbetsmetodiken. 
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I arbetsmetodiken ovan visas de tänkta stegen under projektets gång. Det första steget efter 

litteraturstudien, det vill säga ”Rimliga huvudalternativ”, avser de uppvärmningsalternativ vilka anses 

vara rimliga att vidare undersöka som alternativ för uppvärmning av reningsverket. I litteraturstudien 

kommer flertalet alternativ att betraktas men samtliga av dessa kommer ej att undersökas närmare i 

resultatdelen eftersom de ej anses vara ”rimliga huvudalternativ” vilket i detta fall motiveras i 

systemets respektive delkapitel i litteraturstudien. När dessa huvudalternativ är valda kommer 

relevanta indata för systemet att inhämtas, delvis i litteraturstudien med en närmare betraktelse i 

modelldelen. Dessa indata är både mätbara ekonomiska värden såsom grundinvestering, restvärde 

etc. De ekonomiska värdena bestäms med hjälp av andra värden för systemet såsom verkningsgrad, 

Relevanta data: 
- Grundinvestering 
- Inbetalningsöverskott 
- Restvärde 
- Ekonomisk livslängd 
- Kalkylränta 

Nödvändiga indata: 
- Bestämda data 
- Antagna data 
- Försummade data 

Rimliga 

huvudalternativ 
Modell för 
reningsverkets 
värmebehov 

Energi/effektbehov 

uppvärmning 

Ekonomisk modell 

Verifiering via 
elkostnader 

Paybacktid och 
Nuvärde 

Val av 
huvudalternativ 

Relevanta data: 
- Användarvänlighet 
- Stryktålighet 
- Underhåll 
- etc. 

Känslighetsanalys 

Verifiering av 
alternativens rimlighet 

och lämplighet 

Litteraturstudie 

Figur 1.1. Arbetsmetodik. 
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bränslets energiinnehåll etc. I slutändan är det dock enbart de ekonomiska värdena som är relevanta 

för slutresultatet, det vill säga investeringens lönsamhet. Det finns även övriga relevanta indata som 

är mer obestämbara såsom systemets användarvänlighet, underhållsbehov etc. som inte behandlas i 

samma utsträckning. 

För att bestämma systemens inbetalningsöverskott krävs kännedom om reningsverkets effekt- och 

energibehov för uppvärmning. Modellen för reningsverkets värmebehov är separat från den 

ekonomiska modellen, vilken bestämmer den slutgiltiga lönsamheten för respektive system. 

Energimodellens uppgift är därmed enbart att ge ett värde på systemens inbetalningsöverskott, samt 

till viss del grundinvesteringen, för att i slutändan få ett värde på respektive investerings nuvärde. För 

att bestämma reningsverkets energibehov krävs flera indata såsom U-värden för olika byggnadsdelar, 

solinstrålning i byggnaden, byggnadens ventilationsbehov etc. Dessa data kan dock grovt delas in i tre 

grupper: ”Bestämda data”, det vill säga data vilka kan bestämmas/beräknas, ”Antagna data”, det vill 

säga data vilka måste antas till ett rimligt värde då de är svåra att bestämma, samt ”Försummade 

data”, det vill säga faktorer vilka inte tas med i beräkningarna då de inte antas påverka slutresultatet 

nämnvärt. Indata matas sedan in i värmebehovsmodellen och ger ett värde på det maximala effekt- 

och energibehovet under året. Värmebehovet kan även grovt verifieras med data över 

reningsverkets totala effekt- och energianvändning. 

Då nuvärdet för samtliga huvudalternativ har beräknats kan de lönsammaste systemen analyseras 

närmare i en känslighetsanalys, där värdet för några nyckelvärden vilka anses osäkra eller vilka 

påverkar slutresultatet märkbart, varieras för att bestämma om satsningarna är säkra nog för att 

motivera en investering. 
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2. Litteraturstudie 
Detta kapitel ämnar introducera bakgrundsinformation samt vara till stöd för den senare delen av 

rapporten. De system som presenteras här är möjliga alternativ till uppvärmning, alternativt 

delsystem till de möjliga alternativen, för reningsverket. De system som anses vara rimliga alternativ 

för reningsverkets uppvärmning kommer undersökas närmare i en nuvärdesanalys i kapitel 4 senare i 

rapporten. 

2.1. Orientering 
Innan alternativa uppvärmningssystem börjar betraktas behövs en studie och en introduktion till 

själva reningsverket och dess bakgrund för att ge en tydlig bild av problematiken och vilka villkor som 

gäller när systemen skall implementeras. 

2.1.1. Skärgårdsstiftelsen 

Skärgårdsstiftelsen inrättades redan år 1959 av länsstyrelsen, landstinget och Stockholms stad i syfte 

att vända den negativa utvecklingen, med minskande befolkning, skolor och butiker som stängde 

etc., som hade påbörjats i Stockholms skärgård. 1998 ombildades Skärgårdsstiftelsen då Stockholms 

stad skänkte bort sina skärgårdsöar till stiftelsen. (Skärgårdsstiftelsen, 2013b) Stiftelsen äger numera 

cirka 12 000 hektar mark, alltså cirka 12 % av skärgården. Stiftelsen ämnar bevara skärgårdens 

särskilda natur samt erbjuda möjligheter för rekreation ute i skärgården. Detta uppmuntrar till turism 

och Skärgårdsstiftelsen hyr bland annat ut ett par vandrarhem i syfte att tillåta turister att besöka 

öarna. (Skärgårdsstiftelsen, 2013d) Stiftelsen har totalt cirka 70 anställda (Skärgårdsstiftelsen, 2013c) 

och äger över 1 000 byggnader samt cirka 2 000 byggnadsverk. (Skärgårdsstiftelsen, 2013e) 

2.1.2. Green Islands 

”Green Islands” är ett samarbete mellan fyra olika affärspartners, sprida över tre länder, av vilka 

Skärgårdsstiftelsen är en. Projektet ämnar undersöka olika miljöfaktorer på de öar vilka deltar i 

projektet för att sedan kunna förbättra dessa i syfte att skapa en grönare och hållbarare 

infrastruktur. (Green Islands, 2013) Projektet finansieras främst av ”the Central Baltic Interreg 

Programme IVA 2007-2013” vilket är ett EU-program som främjar projekt kring miljö, ekonomisk 

utveckling samt attraktiva och dynamiska samhällen (Central Baltic INTERREG IV A Programme, 

2013). 

2.1.3. Utö reningsverk 

Det nya reningsverket byggdes år 1986 och hanterar avloppsvattnet som genereras i området kring 

Gruvbryggan på Utö (Alm, 2013a). Det renade vattnet släpps sedan ut i havet, vilket ligger 

uppskattningsvis 300 meter från byggnaden. Byggnaden har dimensionerna 11x17 m2 och består av 

en huvudhall samt verkstad, duschrum, kök och kontorsrum (se bilaga 1 för ritningar). 

Under huvudhallens markplan finns två stycken reaktorbassänger på totalt 120 m3 som fylls på när en 

sats om 12 m3 vatten har tillförts verket. Bassängerna luftas regelbundet i 60-minutersintervall med 

hjälp av två kompressorer på 4 kW vardera som arbetar växelvis (Alm, 2013c). 

Hur mycket slam som reningsverket hanterar varierar mellan högsäsong och lågsäsong. Under 

sommaren har Utö värdshus många gäster, vilket ökar belastningen på verket. Reningsverket 

hanterade år 2011 totalt cirka 18 000 m3 slam (Skärgårdsstiftelsen, 2011).  
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2.1.3.1. Nuvarande värmesystem 

Projektgruppen besökte reningsverket den 8 februari 2013 och undersökte då bland annat 

uppvärmningen och ventilationen av byggnaden. 

I nuläget sköts uppvärmningen med hjälp av en 14,4 kW elpatron som värmer tilluften, samt sex 

elradiatorer på mellan 300 till 1 000 W vardera som är placerade i de olika rummen. 

Ventilationen styrs mekaniskt av både till- och frånluftsfläktar. Tilluften tas in genom ett luftintag 

ovanför ingången och leds ner i duschrum, kök och kontorsrum. Frånluften från dessa utrymmen 

blåses sedan in i huvudhallen och slutligen ut ur reningsverket via ett barkfilter i syfte att eliminera 

lukten. 

Tilluftens temperatur varierade mellan 10,7 och 27,7 ° C under en mätserie, vilket tyder på att 

styrningen av elpatronen inte är optimal. Temperaturen i bassänghallen var cirka 16   medan den i 

kontorsdelen var cirka 22  . 

Isoleringen i byggnaden håller tillfredsställande kvalitet (Skärgårdsstiftelsen, 2013a) och inga större 

ingrepp i denna planeras därför. Samtliga fönster är av typen treglas utom ett som är tvåglas. Något 

som dock kan ses över är ytterdörren vid huvudentrén då denna helt verkar sakna isolering 

(uppskattat efter en temperaturmätning på insidan av dörren). 

Till interna värmekällor räknas främst de personer (upp till tre stycken) som arbetar på verket, 

belysning, en stationär dator, två kompressorer, en spis och ett kylskåp. 

2.1.3.2. Nuvarande elavtal 

För närvarande har Skärgårdsstiftelsen ett elavtal med Vattenfall gällande reningsverket. Elhandeln 

är rörlig och sköts av Vattenfall AB Försäljning Norden medan elnätsföretaget är Vattenfall 

Eldistribution AB. Avtalstypen för elnätet är effekttariff (lågspänning, N4) och gäller tills vidare 

(Vattenfall, 2013b). 

Effekttariff krävs för företag med en huvudsäkring på 80 A eller högre. Om huvudsäkringen är på 63 A 

eller lägre kan säkringstariff användas (Vattenfall, 2013a). 

Tabell 2.1 visar vilka kostnader elnätsavtalet innebär. Med höglast eller högbelastning menas 

belastning som sker vardagar 06–22 under januari, februari, mars, november och december. 

Månadseffekt innebär den högsta effekt som uppmätts en viss månad (Vattenfall, 2013b). 
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Tabell 2.1. Prislista för nuvarande elnätsavtal (Vattenfall, 2013b). 

Kostnader nuvarande elnätsavtal 

Fast månadsavgift 200 kr 

Överföringsavgift höglast   39,20 öre/kWh   

Överföringsavgift övrig tid 10,00 öre/kWh 

Månadseffektavgift 29 kr/kW/mån 

Högbelastningsavgift 0 kr/kW/mån 

*Alla avgifter är exklusive moms   

 

Avtalets kostnader, det vill säga både för elnät och elhandel, framgår ur tabell 2.2. 

Tabell 2.2. Nuvarande elavtal: Total månads- och årskostnad (inklusive moms) för reningsverket under 2012 

(Vattenfall, 2013b). 

År 2012 Kostnad   

  Elnät Elhandel Summa 

  [kr] [kr] [kr] 

     

Jan  4 442,43      9 878,35      14 320,78     

Feb  4 846,63      12 284,53      17 131,16     

Mar  4 169,66      7 829,10      11 998,76     

Apr  2 323,00      7 667,20      9 990,20     

Maj  2 093,50      6 819,58      8 913,08     

Jun  1 923,38      5 550,73      7 474,11     

Jul  1 725,63      4 090,78      5 816,41     

Aug  1 610,25      4 388,40      5 998,65     

Sep  1 788,00      5 054,48      6 842,48     

Okt  2 013,75      6 289,73      8 303,48     

Nov  3 829,78      6 898,70      10 728,48     

Dec  4 451,56      10 484,00      14 935,56     

Summa     35 217,57         87 235,58         122 453,15     

 

Som tabell 2.2 visar bidrog elhandeln till majoriteten av den totala kostnaden år 2012. En tänkbar 

besparing för reningsverket skulle därmed vara att byta elhandelsavtal till ett billigare alternativ. 

Tabell 2.3 nedan visar fasta kostnadsförslag för elhandel hos Skellefteå Kraft (exklusive moms och 

energiskatt).  
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Tabell 2.3. Elhandelskostnader hos Skellefteå Kraft, exklusive moms och energiskatt (Gillblad, 2013). 

Elhandelskostnader hos Skellefteå Kraft 

Fast månadsavgift 24 kr 
1 år  43,2 öre/kWh  
2 år 43,1 öre/kWh 
3 år 43,2 öre/kWh 
5 år 44,6 öre/kWh 
*Alla avgifter är exklusive moms och energiskatt   

 

Energiskatten i Stockholm ligger från och med 1 januari 2013 på 29,3 öre/kWh (exklusive moms) 

(Vattenfall, 2013a) vilket innebär att kostnaderna för elhandeln skulle bli större med detta avtal. Det 

bör dock noteras är att detta avtal gäller fasta månadskostnader och inte rörliga sådana vilket är 

fallet för det nuvarande elhandelsavtalet. 

2.1.4. Väder och klimat på Utö 

I figur 2.1 går det att läsa av hur dygnsmedeltemperaturen varierar på Utö under årets månader. 

Informationen är hämtad från SMHI och avses dygnsmedeltemperaturen för normalperioden 1961–

1990 vilken är den nu gällande normalperioden. Medeltemperaturavvikelsen, det vill säga den över 

året totala genomsnittliga avvikelsen från temperaturkurvan för den gällande normalperioden, var 

för år 2012 0 °C vid Utöområdet. (SMHI, 2013b) 

 

Figur 2.1. Dygnsmedeltemperatur vid Utöområdet per månad (SMHI, 2013b). 

Data för ytvattentemperaturen vid Utöområdet är även av intresse vid beräkning av till exempel 

värmefaktorn för en eventuell sjövattenvärmepump. I detta fall har ingen data för någon 

normalperiod funnits men temperaturvariationerna för år 2012 har hämtats från (International 

Research Insitute for Climate and Society, 2013) och har sammanställts i figur 2.2 nedan.   
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Figur 2.2. Ytvattentemperaturen vid Utöområdet för år 2012 (International Research Insitute for Climate and 
Society, 2013). 

Den genomsnittliga årliga solstrålningen för normalperioden 1961–1990 var för Utöområdet cirka 1 

000 kWh/m2 (SMHI, 2009). 

2.2. Värmesystem 
Rubriken värmesystem innefattar samtliga delsystem som krävs för att generera värme samt 

distribuera denna i byggnaden. Nedan kommer olika alternativ för värmegenerering samt 

distribution att diskuteras i syfte att ge en god bas för senare arbete då dessa alternativ kommer att 

undersökas en efter en för att finna vilket som är mest lämpligt för reningsverket. 

2.2.1. Värmedistribution 

Värmen som genereras i någon form av uppvärmningssystem måste spridas i byggnaden för att 

samtliga rum i byggnaden skall värmas upp effektivt. Detta går att göra på huvudsakligen tre olika 

sätt med tre olika former av så kallade värmebärare. Värmebärarna är alltså de beståndsdelar vilka 

transporterar runt energin i byggnaden för att värma upp samtliga utrymmen i den. De tre sätten är 

direktverkande el, luftburen värme samt vattenburen värme och presenteras nedan. 

(Energimyndigheten, 2012j) 

2.2.1.1. Direktverkande el 

Direktverkande el transporterar energi till olika delar av byggnaden med hjälp av el vilken sedan 

omvandlas i radiatorer till värmeenergi. Detta innebär att all värme genereras direkt från den 

elenergi som kommer från nätet. Det medför att uppvärmningskostnaderna kan bli relativt höga 

eftersom mycket el går åt. (Energimyndigheten, 2012c) Verkningsgraden för en elradiator är dock 

100 % eftersom all el omvandlas direkt till värme i radiatorerna (Barsebäck Kraft AB, 2013). 

Direktverkande el är ett smidigt sätt att distribuera värmen eftersom det endast kräver installation av 

en elansluten radiator i varje rum. Temperaturregleringen är även den smidig eftersom varje radiator 

kan ställas in individuellt och ge olika temperaturer i olika rum. (Energirådgivningen, 2013a) 

Elradiatorer genererar inga utsläpp lokalt eftersom de enbart använder el vilken omvandlas till 

värme. Ingen förbränning inträffar därmed lokalt. De totala utsläppen från elvärmen är dock 
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beroende av hur elen har producerats. Detta beror dels på elavtalet, geografiskt område, egna 

förutsättningar eller anläggningar etc. (Lapplands kommunalförbund, 2003a) Se kapitel 

2.5.,”Energimarknaden i Sverige”, senare i rapporten för en mer utförlig diskussion.  

2.2.1.2. Luftburen värme 

Med luftburen värme så är det primärt luften som cirkulerar i byggnaden som är värmebäraren. 

Detta förutsätter god ventilation eftersom värmen annars inte sprider sig effektivt i byggnaden 

(Energimyndigheten, 2012f). En mer detaljerad redogörelse för olika ventilationssystem går att finna 

i kapitel 4 senare i rapporten. 

2.2.1.3. Vattenburen värme och ackumulatortank 

Ett vattenburet värmesystem är generellt det mest flexibla alternativet för värmedistribution och 

passar de flesta värmekällor.  

Kärnan i ett vattenburet värmesystem är ackumulatortanken. Denna är helt enkelt en stor isolerad 

vattentank vilken lagrar värmen från byggnadens värmekällor. Ackumulatortankens volym beror på 

byggnadens energibehov och det varma vatten som den innehåller pumpas runt i radiatorer 

utplacerade i byggnadens olika rum för att distribuera värmen. Ett vattenburet värmesystem med 

tillhörande ackumulatortank är fördelaktigt att ha, särskilt då värmekällan är ved men även vid 

användning av värmepump eller pellets. Ackumulatortanken kan i samtliga fall bidra till att hålla en 

stabil temperatur i byggnaden samt förhindra onödiga start och stopp och ineffektiv förbränning vid 

användning av ved och pellets. (Energirådgivningen, 2013b) 

Installation av ett vattenburet distributionssystem är dock relativt dyrt i jämförelse med installation 

av till exempel elradiatorer och kostar cirka 5 000–7 000 kr per radiator i jämförelse med cirka 600 kr 

per radiator för elradiatorer (Energirådgivningen, 2013a, Bartås, 2012). Priset för en ackumulatortank 

varierar beroende på storleken, modell etc. Storleken på ackumulatortanken varierar i sin tur 

beroende på vilken uppvärmningsform som används samt även byggnadens uppvärmningsbehov. Ett 

ungefärligt pris för en ackumulatortank ligger dock i storleksordningen 5 000–50 000 kr och finns i 

storlekarna 200–5 000 liter. (NIBE, 2013, BAXI, 2013, Energirådgivningen, 2013b)  

2.2.2. Biobränslen 

Inom rubriken bioenergi ingår bland annat ved och pellets. Gemensamt för dessa är att de alla är 

klimatneutrala bränslen, vilket innebär att de släpper ut lika mycket koldioxid vid förbränning som de 

binder när de skapas, samt att de är förnybara. De ingår alltså i ett slutet kretslopp och bidrar inte till 

att öka den totala koldioxidmängden i atmosfären. (Energimyndigheten, 2011a) 

2.2.2.1. Ved  

Ved kan användas för att generera värme genom att den eldas i antingen en öppen spis, kamin, 

kakelugn eller panna. Eldstäder som inte är anslutna till något vattenburet värmesystem kallas för 

lokaleldstäder i och med att de enbart värmer upp sin direkta omgivning. I pannor värms vatten som 

därefter pumpas runt i hela byggnaden via ett vattenburet distributionssystem för att värma varje 

rum. (Energimyndigheten, 2012i) Byggnaden måste ha ett vattenburet värmesystem för att kunna 

använda en vedpanna på ett tillräckligt effektivt sätt (Energirådgivningen, 2013b). Energiinnehållet i 

veden är svårt att veta exakt och beror i stor utsträckning på vedens fukthalt. Ett schablonmässigt 

värde på 1 000–1 500 kWh/m3 travat mått, det vill säga cirka 2 900–4 400 kWh/ton, kan användas i 

räkningssyfte. (Lapplands kommunalförbund, 2003b, Energirådgivningen, 2013e) En kubikmeter 
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travat mått kan grovt räknas som ungefär dubbelt så stor som samma massa angivet i kubikmeter 

fast, det vill säga den exakta volymen av veden (Novator, 1996). För att få en god verkningsgrad bör 

fukthalten för veden vara cirka 16–20 %. Veden bör därför kapas ett år innan användning och 

förvaras under tak skyddad från regn. (Boman) 

Vedpannor har tyvärr ett antal nackdelar såsom det faktum att de kräver en frekvent tillsyn för 

påfyllning av ved, sotning etc. samt att veden även kräver ett relativt stort och torrt 

lagringsutrymme. I fallet med reningsverket så tillkommer även problemet med att transportera ut 

veden till reningsverket vilket kan anses vara ett logistiskt problem. Vedeldade pannor kräver även 

eltillförsel för att fungera, bland annat för att pumpa runt vattnet i distributionssystemet. Det går 

dock att, med hjälp av olika typer av nödutrustning, få en viss funktionalitet hos pannan även då den 

ej får någon strömtillförsel. (Energimyndigheten, 2012i, Energirådgivningen, 2013e) 

Ekonomi 

Ved är ett av de billigaste uppvärmningsalternativen för en byggnad, beroende på vilken leverantör 

som används och om veden köps i bulk eller ej. Ved är även det vanligaste biobränslet för 

uppvärmning av svenska villor. (Energimyndigheten, 2012i, Värmebaronen, 2013) Vedpriset varierar 

beroende på leverantör, leveranssätt, vedtyp etc. men kan uppskattas till cirka 300 kr/m3 travat mått 

vid inköp av ved i hellängder (Energirådgivningen, 2013e, Storsveden Ved, 2013, Stöde Energi, 2009). 

En modern miljögodkänd vedpanna kostar från 30 000 kr exklusive det vattenburna 

distributionssystem vilket krävs för att få en acceptabel verkningsgrad för anläggningen 

(Energimyndigheten, 2012i). Verkningsgraden för en modern vedpanna, med ackumulatortank, ligger 

runt 80–90 % (Energirådgivningen, 2013e). 

Miljö 

Ved är ett förnybart bränsle och bidrar i och med detta ej till växthuseffekten. Vid felaktig 

förbränning kan veden dock generera ansenliga mängder miljöfarliga föroreningar, bland annat tjära 

vilket kan sätta sig i skorstenen. (Energimyndigheten, 2012i) Om eldningen sker utan någon form av 

ackumulatortank ansluten blir eldningen dessutom ineffektiv och stora mängder ved går då åt för 

uppvärmning (Lapplands kommunalförbund, 2003b). 

2.2.2.2. Pellets 

Pellets är en restprodukt från bland annat sågverk och består av sågspån, bark etc. som pressats 

samman till små cylindrar cirka 6–8 mm i diameter. Pellets kan eldas i pelletspannor, kaminer eller 

kakelugnar, men det är generellt en bra idé att ansluta eldstaden till ett vattenburet 

värmedistributionssystem för att kunna värma hela byggnaden. Pelletspannor har den fördelen att 

de kräver mindre tillsyn än vedeldade pannor och att själva pelleten tar mindre utrymme än ved 

eftersom pellets har cirka 5 gånger högre energiinnehåll per kubikmeter än ved. (Lapplands 

kommunalförbund, 2003c) Energiinnehållet i pellets ligger runt 3 100 kWh/m3 eller 4 800 kWh/ton 

(Energirådgivningen, 2013d). Pelletspannor behöver fyllas på, beroende på förrådets storlek samt 

byggnadens energibehov, cirka 2–3 gånger om året (Energimyndigheten, 2012h). Det finns möjlighet 

att köpa pellets i bland annat bulk, storsäck på 700 kg eller småsäck på 16 kg (Pelletsakuten, 2013). 

Med en bra panna behöver den enbart tillsyn cirka en gång i månaden eller några gånger om året 

(Värmebaronen AB, 2013, Energimyndigheten, 2008b). Detta innebär att pelletspannor är mindre 

arbetskrävande än vedeldade pannor. 
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Det finns dock problem med pelletspannorna. Förutom det faktum att pelleten kräver ett torrt 

lagringsutrymme på åtminstone 5 kubikmeter (Energimyndigheten, 2012h) samt att pelletspannan 

kräver en viss tillsyn jämfört med till exempel direktverkande värme finns det även logistiska problem 

med att transportera ut pelleten till Utö. Det faktum att pelleten måste transporteras ut till ön kan bli 

problematiskt både ur kostnadssynpunkt, energibesparingssynpunkt samt ur arbetssynpunkt. En 

nackdel med pelletspannor är att pannan, likt vedpannor, kräver en viss mängd el för att fungera, 

bland annat för att driva matningssystemet. Det går dock för det mesta att temporärt driva pannan 

med till exempel ett bilbatteri i nödfall. (Energimyndigheten, 2012g) 

Det finns även flertalet rapporterade problem med själva tekniken i sig. En av dessa är att pelleten 

fastnar i matningssystemet till brännkammaren vilket gör att elden ej får något bränsle och slocknar. 

Detta beror bland annat på lågkvalitativ pellets eller felaktig transport alternativt felaktig förvaring av 

pelleten. Ett något farligare problem som kan uppstå är att eld sprider sig från brännkammaren in i 

pelletsförrådet som kan fatta eld. Askbildningen kan även variera något vilket kan vara problematiskt 

vid underhåll eftersom det kan innebära att askan måste tömmas oftare än vanligt. Det finns dock en 

svensk standard, SS 187120, som reglerar bland annat askbildningen hos pellets så att denna inte 

skall bli för hög. Ett annat problem uppstår i och med påfyllning av pelletsförrådet vilket kan vara 

både tungt och dammigt beroende på leveransmetod samt förrådets och pelletens kvalité. Den 

levererade pelletens densitet kan även variera något vilket kan leda till både problem med 

utrustningen samt en viss förlust av verkningsgrad hos pannan. (Ståhl and Wikström, 2009) En annan 

farlig effekt som kan uppstå med pellets är att de reagerar med syret i luften och bildar den giftiga 

gasen kolmonoxid, vilken i för stora mängder kan vara livsfarlig (Energimyndigheten, 2012g). 

Ekonomi 

Pellets är näst efter ved det billigaste bränslet för uppvärmning men kräver i jämförelse med ved en 

mindre arbetsinsats (Energimyndigheten, 2012g). Det genomsnittliga priset för pellets i Sverige låg år 

2011 på cirka 54 öre/kWh, inklusive moms, vid köp av pellets i bulk. Vid köp av pellets i småsäck låg 

priset på cirka 60 kr/kWh samma år. Det finns dock vissa prisvariationer mellan de olika landsdelarna 

samt beroende på leverantör och leveransmetod. (Energimarknadsinspektionen, 2012, 

Pelletsakuten, 2013) En komplett modern pelletspanna inklusive förråd kostar runt 80 000–120 000 

kr. Pelletspannan bör dock installeras tillsammans med ett vattenburet distributionssystem för att 

effektivt sprida värmen i byggnaden. (Energirådgivningen, 2013d) Verkningsgraden för en 

pelletspanna ligger ungefär på 90 %, beroende på panna (VVS-Experten, 2010). 

Miljö 

Pellets är ett förnyelsebart bränsle och bidrar därmed inte till växthuseffekten. De andra 

föroreningarna som alstras i och med förbränning brukar även de ligga under gällande gränsvärden. 

(Energimyndigheten, 2012g) 

2.2.3. Biogas 

Biogas avser ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle vilket framställs av biomassa och vars 

energiinnehåll främst kommer från metan (Biogasportalen, 2013b). Biogas är en förnybar energikälla 

som bildas då organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Gasen kan 

förekomma i många olika former med varierande sammansättning och metaninnehåll och kan 

framställas ur organiskt material såsom avloppsslam, gödsel, matavfall etc. Det organiska materialet 

placeras då i en lufttät behållare kallad rötkammare där det tillåts förmultna. (Biogasportalen, 2013e) 
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Biogas är versatil med många olika produktionsmetoder och användningsområden, vilket visas i figur 

2.3 nedan.  

 

Figur 2.3. Illustration av biogasens mångsidighet (Biogas Öst, 2012). 

Biogas och naturgas är lika varandra i att de bägge innehåller mestadels metan. Skillnaden mellan de 

bägge är dock att metanet i biogasen har framställts med hjälp av en förnybar, det vill säga inom en 

rimlig tidsram förnybar, process vilket därmed gör att biogas klassas som förnybar energikälla. 

Naturgas är däremot ett fossilt bränsle och har framställts på ett liknande sätt som olja. 

(Biogasportalen, 2013d) 

Biogas kan användas till många olika ändamål såsom uppvärmning, fordonsbränsle, elproduktion etc. 

(Biogasportalen, 2013a). Vid utnyttjande av biogas i uppvärmningssyfte används en gaspanna där 

gasen förbränns och på detta vis bildar värme som sedan distribueras i byggnaden med hjälp av till 

exempel ett vattenburet värmesystem (Energimyndigheten, 2012d). 

Biogas kan distribueras på främst två olika sätt, antingen via gasledningar direkt ut till konsumenten 

eller alternativt fraktas i tankbilar (Biogasportalen, 2013c). Detta innebär dock att för tillfället verkar 

biogasbaserad uppvärmning ej vara möjligt på Utö eftersom ön ej har några gasledningar eller 

transporter av biogas ut till ön. En utredning utförd av Jonathan Alm i uppdrag av Skärgårdsstiftelsen 

visade även att det ej var ekonomiskt hållbart att upprätta någon form av biogasanläggning på Utö. 

(Alm, 2013b) 

2.2.4. Värmepumpar 

Jämfört med mer traditionella uppvärmningsmetoder, såsom oljepannor eller direktverkande el, 

kräver värmepumpar vanligtvis en högre investeringskostnad. Det som dock gör värmepumpar 

lönsamma i längden är deras låga energianvändning i förhållande till den värme de levererar. Därför 
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är det särskilt lönsamt med värmepumpar i anläggningar som kräver många uppvärmningstimmar 

per år. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

2.2.4.1. Funktion 

En värmepump är en anordning som tar värme från en värmekälla vid låg temperatur (det så kallade 

kalla värmemagasinet) och överför den till en värmesänka vid högre temperatur (det varma 

värmemagasinet). Enligt termodynamikens andra huvudsats kan denna överföring inte ske spontant 

utan är i behov av att energi, vanligtvis i form av elenergi, tillförs. (Burden, 2011) Figur 2.4 visar en 

principskiss för hur en värmepump fungerar.  

 
Figur 2.4. Principen för en värmepump (Energimyndigheten, 2006). 

Som figuren visar består värmepumpen av fyra huvuddelar: kompressor, kondensor, 

expansionsventil och förångare. Först överförs värme från omgivningen till köldmediet i kretsen. 

Detta sker under lågt tryck i förångaren. Kompressorn höjer detta tryck innan köldmediet kommer till 

kondensorn. Väl där avges värme till omgivningen vid högt tryck. Slutligen sänks trycket hos 

köldmediet med hjälp av expansionsventilen innan det återigen kommer in i förångaren. 

(Energimyndigheten, 2006) 

Ett mått som anger hur effektivt en värmepump arbetar är den så kallade värmefaktorn, eller 

coefficient of performance (COP) på engelska. En värmefaktor på exempelvis 5 innebär att den värme 

som avges till den varma värmesänkan är fem gånger större än den elenergi som måste tillföras 

värmepumpen. Värmefaktorn är dock inte konstant för en given värmepump, utan varierar med 

temperaturskillnaden mellan det varma och det kalla värmemagasinet. Värmefaktorn definieras 

enligt 

 
    

     

 
 

(2.1) 

 

och det kan visas att ingen värmepump som arbetar mellan två temperaturer kan ha högre 

värmefaktor än motsvarande Carnot-maskin som arbetar mellan samma temperaturer (Burden, 
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2011). För en sådan maskin gäller att värmefaktorn är 

 
          

     

           
 

(2.2) 

 

Enligt (2.2) blir värmefaktorn allt sämre ju större temperaturskillnaden är. Således önskas en 

värmesänka med låg temperatur samt en värmekälla som håller så hög och jämn temperatur som 

möjligt över hela uppvärmningssäsongen (Havtun and Bohdanowicz, 2011, HPC, 2013). 

Värmepumpstekniken går framåt och enligt Energimyndigheten har värmefaktorn i snitt ökat med 2 

% per år sedan 1995 (Energimyndigheten, 2009b). 

Ett annat prestandamått som används för att jämföra värmepumpar är årsvärmefaktorn eller 

seasonal performance factor (SPF). Denna faktor tar hänsyn till att värmefaktorn varierar över året 

(Havtun and Bohdanowicz, 2011). Årsvärmefaktorn är speciellt användbar vid ekonomiska analyser 

då den ger en mer rättvis jämförelse av olika värmepumpar. Den definieras enligt 

 
    

      

  
 

(2.3) 

 

Många värmepumpar, särskilt de som använder luft som värmekälla, kan inte tillgodose en byggnads 

uppvärmningsbehov under årets kallaste månader. Detta medför att ett komplement till 

värmepumpen kan behövas när det är som kallast. Eftersom antalet timmar med extremt låg 

temperatur är relativt få skulle det inte heller vara ekonomiskt lönsamt att installera en värmepump 

som klarar det maximala effektbehovet då det skulle innebära att värmepumpen är 

överdimensionerad för all övrig tid. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

Vid val av värmepump bör man utgå från att den ska klara cirka 65–70 % av byggnadens maximala 

effektbehov. Då täcks mer än 95 % av det årliga energibehovet (Energimyndigheten, 2010b). För att 

klara av värmebehovet under årets kallaste månader används vanligtvis en elpatron som är inbyggd i 

värmepumpen men om byggnaden sedan innan har någon form av värmepanna kan istället denna 

utnyttjas (Svep, 2013). 

Det effektivaste systemet är det som använder värmepumpens båda sidor (det varma och det kalla 

värmemagasinet). Ett sådant exempel är livsmedelsbutiker som behöver kyla sina kylrum samtidigt 

som de behöver värma själva butiken. Ett annat exempel är hockeyrinkar, där man kan använda 

kondensorvärmen för att värma dusch- och varmvatten (Havtun and Bohdanowicz, 2011). 

Nedan beskrivs värmepumpar som använder uteluft, frånluft, sjö- eller grundvatten och jord- eller 

bergvärme som värmekälla. 

2.2.4.2. Luft 

Luftvärmepumpar blev vanliga under 1970-talet (Dincer and Rosen, 2013) och tillhör idag den 

vanligaste typen av värmepumpar (HPC, 2013). De hämtar värme från uteluften och överför den 

antingen direkt till inomhusluften eller till ett vattenburet system. 
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En av de främsta fördelarna med luftvärmepumpar är att deras värmekälla, uteluften, finns i 

obegränsad mängd till skillnad från exempelvis frånluftsvärmepumpar (se längre ned). De är även 

relativt billiga. 

Den främsta nackdelen i kallare klimat är att luftvärmepumpars värmefaktor är beroende av 

utetemperaturen. När det är som kallast är värmefaktorn som lägst medan värmebehovet är som 

störst. Luftvärmepumpar är användbara ner till mellan -10 och -15 °C. Med sjunkande utetemperatur 

ökar temperaturdifferensen mellan det varma och det kalla värmemagasinet, vilket innebär att 

värmepumpens kompressor får arbeta med ett allt högre kompressionsförhållande. Vid lägre 

temperaturer än de ovan nämnda bör således värmepumpen stängas av och en komplementär 

uppvärmningsmetod användas. En annan nackdel med luftvärmepumpar är att de måste avfrostas 

med jämna mellanrum, vilket kräver viss extra energi och således bör beaktas vid beräknandet av 

värmepumpens SPF. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

Vatten är den vanligaste värmebäraren i villor (Energimyndigheten, 2010c). Ett vattenburet system 

ger en bra värmefördelning och kan som tidigare nämnts tämligen enkelt kopplas till andra 

värmekällor. Det kan värma både huset och varmvatten. En nackdel är dock att byggnaden behöver 

rör för detta system, vilket höjer installationskostnaderna om dessa saknas. Luft-luftvärmepumpar 

har lägre totalkostnad men kräver däremot en öppen planlösning. (Energimyndigheten, 2012k) 

Allmänt gäller för luftvärmepumpar att de har en värmefaktor mellan cirka 2 och 4 (Dincer and 

Rosen, 2013). 

2.2.4.3. Frånluft 

Frånluftsvärmepumpar utnyttjar värmen i den varma frånluften för att värma tilluften eller 

varmvatten. De är speciellt populära i nybyggnationer. Enligt (Energimyndigheten, 2009b) har 90 % 

av alla nyproducerade småhus i Sverige en frånluftsvärmepump. 

En klar fördel är att frånluften håller en hög och jämn temperatur året runt samtidigt som flödet i ett 

kontrollerat ventilationssystem ofta är konstant. Att installera en frånluftsvärmepump är dessutom 

ibland ett billigare alternativ jämfört med att installera en värmeväxlare. (Havtun and Bohdanowicz, 

2011) En nackdel är dock att det krävs ett samlat frånluftsflöde, det vill säga att det finns inbyggda 

kanaler för frånluften (Svep, 2013). 

2.2.4.4. Sjö- och grundvatten 

Sjövattenvärmepumpar utnyttjar den lagrade värmen i sjöar och hav. Vatten pumpas till 

värmepumpens förångare från två möjliga inlopp: under sommaren används vattnet nära ytan (som 

solen har värmt upp) medan vattnet nära sjö- eller havsbotten används under vintern. Nära botten 

hålls vattentemperaturen runt +4 °C under kalla vintrar som Sveriges. Vanligtvis är temperaturen 

som lägst precis innan is bildas på ytan eftersom detta lager då fungerar som isolering. (Havtun and 

Bohdanowicz, 2011) 

Värmepumpar som använder grundvatten bygger på samma princip som de som använder sjövatten. 

Vatten pumpas upp från brunnar till värmepumpens förångare och återförs sedan till grundvattnet i 

marken via en sjö, dike eller liknande. Grundvattenvärmepumpar kan ha höga värden på COP och SPF 

men dessa blir lägre när höjden som vattnet måste pumpas ökar eftersom pumpen då kräver en 

högre kapacitet. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 
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Ett par nackdelar med grundvattenvärmepumpar är den höga installationskostnaden och eventuella 

lokala bestämmelser gällande hanterandet av grundvattnet (HPC, 2013). 

Generellt sett har värmepumpar med vatten som värmekälla en relativt hög värmefaktor, enligt 

(Dincer and Rosen, 2013) mellan 3 och 5. 

Ett intressant alternativ för reningsverket på Utö skulle vara att använda värmen från vattnet i 

slambassängerna, antingen med hjälp av en värmepump eller med hjälp av någon typ av 

värmeväxlare. Detta undersöks i kapitel 4 senare i rapporten. Vad gäller vanliga sjö- och 

grundvattenvärmepumpar undersöks dessa inte närmare då de anses kräva för mycket arbete samt 

för stora investeringar. 

2.2.4.5. Jord- och bergvärme 

Dessa värmepumpar utnyttjar markens (jordens eller bergets) förmåga att lagra värme. 

Temperaturen i marken växlar inte lika snabbt som lufttemperaturen och därmed erhålls en jämnare 

kapacitet. 

Jordvärmepumpar kräver en stor tomtarea eftersom de använder slingor som grävs ner i marken. 

Bergvärmepumpar behöver inte lika stor markyta men kräver dock borrhål. Nackdelen med 

bergvärmepumpar är att kostnaderna för borrhålen kan bli omfattande, vilket gör att bergvärme 

främst lämpar sig för hus som kräver mycket energi (Havtun and Bohdanowicz, 2011). Dessa 

värmepumpar är inte särskilt aktuella i fallet med reningsverket då de kräver stora ingrepp på 

omgivningen samt att investeringen troligtvis skulle bli för stor. 

2.3. Ventilation 
När byggnader blir bättre isolerade minskar luftflödet in och ut ur dem, vilket bidrar till försämrad 

luftkvalitet i form av en ökad mängd luftföroreningar samt fuktigare luft. Därmed är ventilation av 

byggnader något som blir allt viktigare i moderna hus. (Drost, 1993) Enligt Boverket är ett lägsta krav 

på uteluftsflödet 0,35 l/s och m2 golvyta då personer vistas i lokalen (Boverket, 2013). 

2.3.1. Naturlig ventilation 

Naturlig eller passiv ventilation är det enklaste och billigaste sättet att ventilera byggnader och 

fungerar genom att det uppstår en tryckgradient i byggnaden på grund av temperaturskillnader 

mellan utom- och inomhusluft. Denna tryckskillnad ger upphov till luftrörelser som medför att 

byggnaden ventileras automatiskt. (Walker, 2010) 

Naturlig ventilation kan ibland reglera både temperatur och luftföroreningar i mildare klimat men 

lämpar sig inte i varma och fuktiga eller i kalla klimat. De främsta fördelarna med denna typ av 

ventilation är att det är billigt och inte kräver något underhåll. Dock kan luften ej effektivt filtreras, 

vilket gör att luftkvaliteten inomhus kan sjunka rejält beroende på hur förorenad uteluften är. 

Dessutom går det inte att kontrollera ventilationen och den kan ibland bli oregelbunden. 

(Energimyndigheten, 2011b) 

2.3.2. Mekanisk ventilation 

Mekanisk ventilation innebär att ventilationen ej sker naturligt utan påtvingas med hjälp av fläktar. 

Fördelarna jämfört med naturlig ventilation är bland annat att en bättre kontroll över 

ventilationsflödet erhålls samtidigt som risken för luftföroreningar minskas. Dock innebär denna typ 
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av ventilation högre investeringskostnader och att extra energi behövs för att driva systemets fläktar. 

Dessutom krävs regelbunden rengöring och underhåll. 

2.3.2.1. Frånluftsventilation 

I detta system används en fläkt i slutet av ventilationskanalen som blåser ut luft ur byggnaden. Detta 

skapar ett undertryck inne i byggnaden som gör att ny luft sugs in. Tack vare detta undertryck 

minskas även risken för att fukt ska tränga in i väggarna och skapa mögel. En annan fördel med 

frånluftsventilation är att det finns möjlighet att utnyttja värmen i frånluften med hjälp av en 

frånluftsvärmepump. (Energimyndigheten, 2010a, Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

2.3.2.2. Tilluftsventilation 

Tilluftsventilation fungerar på liknande sätt som frånluftsventilation med skillnaden att fläkten sitter 

vid ventilationskanalens inlopp och istället suger in luft i byggnaden. Därmed skapas ett övertryck 

som gör att inneluften pressas ut ur byggnaden. Detta medför dock risk för det ovan nämnda 

problemet med fuktskador i väggarna. Dessutom kan ingen värme återvinnas med denna metod. En 

fördel med detta system jämfört med frånluftsventilation är däremot att luften kan filtreras innan 

den tas in i byggnaden. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

2.3.3. Ventilation med värmeåtervinning 

I samband med uppvärmning, luftkonditionering och ventilation går stora mängder energi till spillo, 

varför värmeåtervinning blir allt viktigare (Mardiana-Idayu and Riffat, 2012).  Det finns olika sätt att 

utnyttja värmen i frånluften; antingen med en värmepump eller med någon typ av värmeväxlare. 

Nedan beskrivs några av de vanligaste metoderna. 

2.3.3.1. Plattvärmeväxlare 

Detta är den vanligaste typen av värmeväxlare och består av flera lager av separerade kanaler genom 

vilka till- och frånluften strömmar (Mardiana-Idayu and Riffat, 2012). Värme överförs från den varma 

frånluften till den kalla tilluften via värmeväxlaren och därmed kan uppvärmningsbehovet minskas 

med flera grader. Hög värmeledningsförmåga hos värmeväxlaren eftersträvas då det medför bättre 

värmeöverföring. Vanligtvis används därför någon typ av metall eller specialbehandlad plast för detta 

ändamål. Dessutom är det vanligt att kanalernas ytor är skrovliga då detta gör strömningen mer 

turbulent, vilket också förbättrar värmeöverföringen. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

Hur bra värmeöverföringen är beror bland annat på vilken typ av flödeskonfiguration som används. 

De vanligaste systemen använder parallellström, korsström och motström. Det som framför allt 

skiljer dessa tre från varandra är den relativa värmeöverföringsarean som krävs för att uppnå en viss 

temperaturhöjning och i detta avseende är motströmsvärmeväxlaren bäst. (Fraas, 1989) 

Fördelarna med plattvärmeväxlare är att de är relativt billiga samtidigt som de inte kräver särskilt 

mycket underhåll. Risken för att frånluften ska blandas med den friska tilluften är dessutom minimal. 

Verkningsgraden är cirka 50–60 % för korsströmsvärmeväxlare och under ideala förhållanden 

maximalt 90 % för motströmsvärmeväxlare. (Svensk Ventilation, 2013) 

2.3.3.2. Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare består av ett hjul med något slags värmetransportmedium som långsamt 

snurrar och överför värme från frånluften till tilluften, se figur 2.5. 
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Figur 2.5. Principskiss för en roterande värmeväxlare (Dallaire et al., 2010). 

Detta system har fördelen att det kan överföra både sensibelt och latent värme. Med sensibelt värme 

menas värme som är kopplat till temperaturskillnader medan latent värme är kopplat till 

fasomvandlingar. Rent praktiskt innebär det att roterande värmeväxlare även kan överföra fukt. 

Roterande värmeväxlare uppnår vanligtvis högre verkningsgrad än plattvärmeväxlare, runt 80–85 % 

(Svensk Ventilation, 2013), men risken för luftföroreningar är större på grund de rörliga delarna samt 

möjligheten att partiklar fastnar i värmetransportmediet. 

2.3.3.3. Vätskekopplad värmeväxlare 

I detta system värmeväxlar frånluften med ett vätskesystem som i sin tur värmeväxlar med tilluften. 

Systemet är uppbyggt av ett rör i vilket en vätska (till exempel en vatten- och glykolblandning) 

pumpas runt. Röret är böjt så att det bildar flera rader vid ventilationskanalerna, se figur 2.6. Ju fler 

rader som används, desto bättre blir värmeöverföringen. Dock ökar motståndet med antalet rader 

vilket gör en kompromiss nödvändig. 

 
Figur 2.6. Principskiss för en vätskekopplad värmeväxlare (Sauer Jr and Howell, 1981). 

En klar fördel med denna typ av ventilationslösning är att till- och frånluftskanaler kan vara skilda åt 

och systemet kan även kopplas till flera ventilationsöppningar. Det finns dessutom ingen risk för 
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luftföroreningar. Däremot krävs energi för att driva pumpen och dessutom sjunker verkningsgraden 

till cirka 45 – 65 % i och med att värmeväxling sker flera gånger. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

2.3.3.4. Heat pipes 

Detta system består av ett stort antal rör innehållande ett arbetsmedium. När varm luft strömmar 

över rörens ena sida förångas arbetsmediet varefter det, på grund av den därigenom skapade 

tryckskillnaden, rör sig mot rörens andra sida. Väl där kondenseras det och frigör därmed sitt latenta 

värme till omgivningen (den kalla tilluften). Slutligen förs arbetsmediet med hjälp av kapillärverkan 

tillbaka till förångaren genom små kanaler i väggarna. Det kondenserade mediet kan även föras 

tillbaka till förångaren på andra sätt, till exempel med hjälp av gravitationen eller centrifugalkrafter (i 

roterande heat pipes). (Dunn and Reay, 1994) 

Heat pipes ger en hög verkningsgrad och kan överföra både sensibelt och latent värme. En nackdel är 

dock, liksom för roterande värmeväxlare samt plattvärmeväxlare, att till- och frånluftskanalerna 

måste ligga nära varandra. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

2.3.3.5. Beräkning av energibesparing 

För att beräkna hur mycket energi som krävs för ett visst värmeåtervinningssystem kan följande 

arbetsgång användas. Först bestäms temperaturverkningsgraden,  , för systemet (till exempel 0,8 för 

en roterande värmeväxlare). Denna definieras allmänt som 

 
  

     
     

 
(2.4) 

 

där    är tilluftens temperatur efter värmeväxlaren,    är frånluftstemperaturen och    är 

utetemperaturen. Därefter bestäms den maximala utetemperatur då eftervärmning krävs enligt 

 
    

       

   
 

(2.5) 

 

När     är känd kan energiåtgången med värmeåtervinning beräknas med 

                       (2.6) 

 

där J avläses i tabell (se bilaga 10) och beror på ortens årsmedeltemperatur samt på    .     är 

volymflödet för luften   är dess densitet. Faktorn        tar hänsyn till drifttiden hos 

ventilationssystemets fläktar. För drift halva dygnet, sex dagar i veckan blir denna faktor        
  

  
 

 

 
     . (Jönsson, 1980) 

2.4. Isolering och U-värde 
Värmen i en byggnad försvinner främst via ventilation, vatten, luftdrag genom otätheter samt 

transmission. Med transmission menas den värme som läcker ut genom väggar, golv, tak, fönster och 

dörrar, eller det så kallade klimatskalet. (Energimyndigheten, 2013) För att minimera 

transmissionsförlusterna bör byggnaden vara välisolerad. Vissa byggnader (lågenergihus eller 

passivhus) har så pass bra isolering att det inte krävs någon, eller väldigt lite, extra energi för att 
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värma upp byggnaden. I dessa hus behövs i stort sett endast spillvärmen från apparater och 

människor i huset, samt strålningen från solen. (Energirådgivningen, 2013c) 

2.4.1. U-värde 
U-värdet, alternativt benämnt värmegenomgångstalet, är ett mått på hur bra isoleringen för en 

byggnadsdel är. Ju lägre U-värde desto bättre fungerar isoleringen, det vill säga desto mindre är 

transmissionsförlusterna genom materialet. (Energimyndigheten, 2012e) Fönster brukar ofta 

jämföras genom att respektive U-värde jämförs. 

U-värdet beror på bland annat materialets värmeledningsförmåga, k, och dess tjocklek men även på 

konvektion och strålning på ömse sidor om materialet. Följande samband kan användas för att 

beräkna U-värdet för ett givet material: 

  

  
 

 

    
  

  

    
 

 

    
 

(2.7) 

 

där index i betecknar insida och u utsida,    är tjockleken för skikt m (för en vägg motsvarar    och 

   tjockleken för till exempel ytterpanelen respektive isoleringen etc.) och A betecknar arean. 

(Holman, 2010) I en byggnad finns det alltid så kallade köldbryggor (till exempel trästommen i 

väggar) som försämrar isoleringsförmågan och hänsyn bör därför tas till detta vid beräkning av 

transmissionsförlusterna. (Kauppinen, 2013) 

Det totala värmeövergångstalet, h, beror både på konvektion och på strålning. För en vägg eller ett 

fönster är arean A vanligtvis densamma hos in- och utsida samt hos de olika väggskikten och kan då 

förkortas bort. När U-värdet är känt kan värmeflödet genom materialet beräknas med hjälp av: 

                      (2.8) 
 

där    är temperaturskillnaden för luften mellan in- och utsida. (Holman, 2010) 

Tabell 2.4. visar vanliga U-värden för väggar, tak och golv i Stockholm under 80–talet. 

Tabell 2.4. Normalvärden för värmegenomgångstal (U-värden) för olika byggnadsdelar i Stockholm (Svensk 

Byggnorm, 1983) 

Byggnadsdel Normalt U-värde 

Vägg mot det fria 0,30 

Tak 0,20 

Golv på mark 0,30 

 

Vad gäller U-värden för dörrar kan dessa sättas till mellan 1 och 5 W/m2K (Havtun and Bohdanowicz, 

2011). 

2.4.2. Olika former av isolering 
Olika metoder och material har använts i Sverige genom historien för att isolera hus 

(Energimyndigheten, 2009a). Det finns flera olika typer av isoleringsmaterial som används idag; bland 

annat mineralull, sågspån, cellplaster, cellglas, cellulosaisolering, fårull/linull, reflekterande folier, 
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vakuumisolering och aerogel. De flesta isoleringsmaterial går att dela upp i tre olika grupper 

beroende på vad de består av: växtfiberbaserade, mineralbaserade samt oljebaserade isolermaterial. 

(Swedisol, 2013a) 

Växtfiberbaserade isolermaterial är brännbara, förutom i de fall då de innehåller andra inblandade 

material vilka ej är brännbara såsom träullscementskivor. Andra exempel på växtbaserade 

isolermaterial är bland annat cellulosafiber, kutterspån och kork. Mineralbaserade isolermaterial är 

generellt mer eller mindre obrännbara vilket gör dem brandsäkrare än andra isolermaterial. Exempel 

på mineralbaserade isolermaterial är glasfiber, perlit och lera. (Swedisol, 2013a) 

Oljebaserade isolermaterial består av olika former av plaster vilka tillverkas av olja, precis som 

namnet antyder. Olja är dock en fossil resurs och råmaterialet är därmed ej förnybart. Materialet går 

dock normalt att återvinna och kan även brännas för energiutvinning. (Byggnadsvårdsföreningen, 

2013) 

I tabell 2.5 nedan listas några olika typer av isolermaterial med tillhörande värmekonduktivitet. 

Tabell 2.5. Exempel på isolermaterial med tillhörande värden (Bokalder, 2013). 

Typ av material Värmekonduktivitet 
[W/mK] 

Mineralull 0,034–0,040 

Cellglas 0,040–0,050 

Cellplast 0,035–0,041 

Cellulosafiber 0,038–0,043 

Kutterspån 0,060–0,080 

 

Viktigt att notera är att dessa värden är teoretiska och värmekonduktiviteten blir högre om 

materialet är fuktigt, vilket innebär att isoleringsförmågan blir sämre (Kauppinen, 2013). 

Det finns många faktorer som bör beaktas vid val av isoleringsmaterial. De olika materialen har bland 

annat olika celluppbyggnader och i vissa fall, beroende på materialet, måste väggen lufttätas på alla 

sidor om materialet för att förhindra genomblåsning. Isoleringsmaterialen är även olika känsliga mot 

brand och mögel. Mineralull är mer eller mindre obrännbar men cellulosafibrer och cellplaster är 

bägge brännbara material. Därför brukar dessa ofta behandlas med ett brandhämmande medel. 

Mineralull samt cellplaster är även motståndskraftiga mot mögel. (Energimyndigheten, 2009a) 

2.4.3. Tilläggsisolering 
Det finns olika sätt att tilläggsisolera en byggnad. En korrekt utförd tilläggsisolering där byggnadens 

isolering har förbättrats till att matcha nuvarande nybyggnadsstandard kan spara stora mängder 

energi per år i uppvärmning. (Energimyndigheten, 2009a) 

Vinden kan isoleras med hjälp av lösull eller skivor vilka då antingen sprutas ut i vindsutrymmet eller 

läggs på plats tätt mot varandra. Viktigt att betänka angående tilläggsisoleringen är att ångspärren 
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måste vara tillräckligt god för att förhindra fuktskador. En eventuell tilläggsisolering kommer dock 

troligtvis att utföras av en professionell firma. (Swedisol, 2013b) 

Väggarna kan isoleras både utvändigt och invändigt. Om fasaden är svår att byta eller denna helst bör 

lämnas orörd kan isoleringen appliceras på insidan av väggarna. Detta förminskar dock rummets 

golvarea en aning vilket kanske inte är möjligt eller önskvärt. (Swedisol, 2013b) 

Det är även möjligt att isolera för att förhindra värmeförluster via marken, men detta är en något 

kostsammare och svårare ingrepp vilket är lämpligast att göra vid en eventuell helrenovering. 

(Swedisol, 2013b) 

2.4.4. Fönster 
Den lättaste åtgärden för att förbättra en byggnads isolering är att byta dörrar och fönster samt täta 

runt listerna. Detta kan ge en tämligen lönsam besparing. (Swedisol, 2013b) 

En byggnads fönster kan både släppa in värme och solljus men kan även släppa ut en stor del av 

värmen inomhus. För en svensk genomsnittsvilla år 2009 med tvåglasfönster samt dåliga isolerade 

dörrar går runt en tredjedel av uppvärmningsenergin ut genom fönster och dörrar. 

(Energimyndigheten, 2011a) Ungefärliga värden på värmeläckaget genom byggnadens olika delar ges 

i figur 2.7 nedan. 

 

Figur 2.7. Värmeförluster fördelade mellan husets olika delar (Energimyndigheten, 2012b). 

Värmen försvinner ut via fönstret genom transmission i fönsterkarmarna, luftläckage genom 

fönsterkarmarna samt via transmission genom glaset. Det är viktigt att fönstret är lufttätt för att 

undvika värmeförluster beroende på läckande luft. Ingreppet är dessutom relativt enkelt och billigt. 

(Energimyndigheten, 2011a) Den kombinerade transmissionen genom karm och fönster kan 

uttryckas i fönstrets U-värde. Några exempel på U-värden för olika typer av fönster går att finna i 

tabell 2.6 nedan. 

Tabell 2.6. Exempel på U-värden för olika fönstertyper (Energirådgivningen, 2012). 

Fönstertyp U-värde 

Tvåglasfönster Ca 2,9 

Treglasfönster Ca 1,9 

Energifönster Ca 1,0 
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Energifönster är särskilda fönster där ett tunt och hårt oxidskikt har lagts på ytan till fönsterglaset 

vilket reflekterar tillbaka värmestrålningen inifrån vilket förbättrar fönstrets isoleringsförmåga. 

(Energimyndigheten, 2008a) 

2.5. Energimarknaden i Sverige 
Svensk energipolitik ämnar skapa en väl fungerande energimarknad med konkurrenskraft, 

försörjningstrygghet samt ekologisk hållbarhet. Energipriserna skall inkludera kostnader såsom 

kostnaderna för den miljöpåverkan som uppstår i samband med energiutvinningen i syfte att 

uppmuntra miljövänliga energikällor. 

Den totala energianvändningen i Sverige uppgick år 2010 till 395 TWh. Den totala energitillförseln 

samma år uppgick till 614 TWh vilket innebär att den energin som går åt i förluster, utrikes 

transporter samt icke-energiändamål uppgick till 219 TWh. Av den totala energitillförseln kom 234 

TWh från fossila bränslen såsom olja, naturgas, kol och koks. 135 TWh kom från förnybara bränslen 

såsom biobränslen, torv och avfall. Resterande energitillförsel, 245 TWh, härrör från elproduktion, 

import/export av energi samt värmepumpar. (Energimyndigheten, 2012a) 

År 2010 gick 39 % (156 TWh), av den totala energianvändningen till bostäder och service. Samma år 

gick 37 % (148 TWh) av den totala energianvändningen till industrin samt 23 % (90,4 TWh) till 

transportersektorn. (Energimyndigheten, 2012a) 

2.5.1. El 
Den totala elproduktionen i Sverige uppgick år 2011 till 146 TWh. Av dessa producerades cirka 45 % 

med vattenkraft, 40 % med kärnkraft, 4 % med vindkraft och resterande 11 % med hjälp av 

biobränslen och fossila bränslen. Samma år exporterade Sverige totalt 7,2 TWh el till sina 

grannländer. (Energimyndigheten, 2012a) 

Utsläppen från svensk elproduktion ligger på runt 20 gram/kWh (jämfört med cirka 100 gram/kWh 

för hela norden) (Kellberg, 2012). Detta ger att de totala koldioxidutsläppen från svensk elproduktion 

år 2011 var 2,92 miljarder ton.  

2.5.1.1. Användning och priser 

Elpriset beror på flera saker såsom tid på året, vädret, landsdel och elavtal. Under sommaren brukar 

elpriset generellt vara lägre än under vintern då mer energi krävs för uppvärmning. Elpriset blir även 

lägre som en konsekvens av till exempel mycket regn, då vattenkraftverkens vattenlager blir välfyllda 

och mer el kan produceras. (E.ON, 2013) 

Sverige är indelat i fyra stycken prisgrupper för el, eller elområden som de normalt kallas. Detta är 

för att lättare kunna reglera import/export av el med hjälp av elpriset. Dessa elområdens gränser går 

genom sektorer med begränsad elöverföringskapacitet. I de delar av landet där ett överskott av el 

produceras blir elpriset lägre vilket uppmuntrar export av el, samtidigt som de delar av landet vilka 

producerar ett underskott av el får ett högre elpris vilket gynnar import. I och med detta undviks 

överbelastning av elnätets flaskhalsar. (Svensk Energi, 2013) 

2.5.1.2. Utveckling 

Elpriset har stadigt ökat sedan 1990 med ett genomsnittligt värde på ca 4 öre/kWh för avtal med 

rörligt elpris. Även tillsvidareprisavtal samt fast avtal mellan 1 och 3 år följer denna prisutveckling 
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något sånär. I figur 2.8 nedan visas en graf över den typiska elprisutvecklingen sedan 1990 för 

småhus med elvärme. Denna kostnad inkluderar energiskatt, elpriscertifikat samt moms. 

 

Figur 2.8. Nät och elkostnad i löpande priser för olika elprisavtal (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2013). 

Då reningsverket ej betalar moms kan ca 25 % av den totala elkostnaden räknas bort (Skatteverket, 

2012). Detta ger att den genomsnittliga elprisutvecklingen exklusive moms för rörligt avtal blir ca 3 

öre/kWh sedan 1990. Grafen kan jämföras med Statistiska Centralbyråns siffror vilka visar ungefär 

samma elprisutveckling de senaste 13 åren för näringsverksamhet i Sverige. (Statistiska Centralbyrån, 

2013b, Statistiska Centralbyrån, 2013a) 

2.6. Effektbehov 
En byggnads totala effektbehov kan beräknas med hjälp av en energibalans mellan värmeförluster 

och värmekällor enligt (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

                                               

 

(2.9) 

där värmeförluster består av transmissions-, ventilations- och infiltrationsförluster samt förluster för 

uppvärmning av varmvatten: 

                                                                            (2.10) 

 

och värmekällor består av tillskott från solstrålning, personer och apparatur i byggnaden: 

                                                      (2.11) 
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Ekvationerna i kapitel 2.6.1., 2.6.2. och 2.7 nedan hänvisas till (Havtun and Bohdanowicz, 2011) om 

inget annat anges. 

2.6.1. Värmeförluster 

Transmissionsförlusterna beräknas som tidigare nämnts enligt 

                            (2.12) 
 

där   är U-värdet för respektive yta,   är arean för ytan och         är skillnaden mellan inner- och 

yttertemperatur. I och med att varje byggnad har en viss termisk tröghet som beror på dess massa 

används en dimensionerande utomhustemperatur (DUT) vid beräkning av transmissionsförlusterna. 

Denna temperatur kan bestämmas från sambandet 

                  ) (2.13) 

 

där     och     är temperaturskillnaden inne respektive ute,   är tiden och    är byggnadens 

tidskonstant. För lätta byggnader som trähus kan denna sättas till cirka 24 timmar. Det innebär att 

vid en temperatursänkning från den dimensionerande utomhustemperaturen (DUT) till en så kallad 

extrem utomhustemperatur (EUT) tar det ungefär ett dygn för inomhustemperaturen i byggnaden att 

sjunka 3   . Ekvation (2.13) kan även skrivas om enligt 

 
    

   

          
     

(2.14) 

 

där EUT är den lägsta temperatur som observerats under ett intervall på minst 10, helst 30 år. Det 

finns kartor som visar DUT för olika områden i Sverige och enligt dessa används för lätta hus i 

Stockholmstrakten en DUT på -18  . (Peterson, 1980) Denna temperatur beror dock som nämndes 

ovan i hög grad på vilken byggnad som undersöks. Moderna byggnader har generellt sett en högre 

tidskonstant, vilket ger en lägre DUT. Eftersom dessa kartor gjordes på 60–talet bör byggnaden 

därmed dimensioneras efter en något högre utomhustemperatur, närmare -16  . (Kauppinen, 2013) 

Effektbehovet för ventilation kan beräknas enligt 

                               (2.15) 

 

där    tilluftsflödet för byggnaden,   är densiteten och    är värmekapacitiviteten för luften 

(Peterson, 1980). Tilluftsflödet kan beräknas med hjälp av  

 
       

 

    
 

(2.16) 

 

där ACH är antalet luftomsättningar per timme och vanligtvis ligger mellan 0,5 och 2 (Havtun and 

Bohdanowicz, 2011). 

Vad gäller infiltrationsförlusterna används generellt 



28 
 

                         (2.17) 

 

där index s och l står för den sensibla (temperaturhöjande) respektive latenta (återfuktande) delen av 

effektbehovet. Effektförlusten inträffar alltså då kall och torr utomhusluft måste värmas med 

effekten     samt fuktas med effekten     då luften läcker in i byggnaden.  Den sensibla delen kan 

beräknas på liknande sätt som ventilationsbehovet: 

                     (2.18) 

 

 men    är här volymflödet hos luften som läcker in i byggnaden. Inströmningsflödet kan antas vara 1 

m3 per timme och meter (Peterson, 1980). Multiplicerat med den totala längden hos alla springor ger 

detta volymflödet hos den infiltrerade luften. 

 Den latenta delen beräknas med 

                          (2.19) 

 

där    är samma volymflöde som ovan,    är vattenångans entalpi vid temperaturen    och 

            är skillnaden mellan fuktighetsgraden för inomhusluften och utomhusluften (mätt i kg 

vatten per kg torr luft) (Havtun and Bohdanowicz, 2011). Vid många beräkningar kan dock den 

latenta delen försummas då man vanligtvis enbart dimensionerar efter den sensibla delen och låter 

fukthalten i byggnaden variera något (Kauppinen, 2013). 

Effektbehovet för varmvatten kan beräknas genom 

                         (2.20) 

 

där   och    är ämnesdata för vatten,    är temperaturskillnaden (exempelvis 45   (Olsson, 2003)) 

och    är vattenflödet. Då volymflödet blir lågt i och med att vattnet kan värmas under lång tid i 

varmvattenberedaren blir även den erforderliga effekten relativt låg och kan antas ligga på cirka 3 

kW (Kauppinen, 2013). 

2.6.2. Värmekällor 

Vad gäller solinstrålningen kan denna beräknas enligt 

                                (2.21) 

 

där 0,9 är andelen strålningsvärme som släpps in genom ett standard tvåglasfönster,     är 

solstrålningen i watt per kvadratmeter och          är den totala fönsterarean vinkelrätt mot solen 

(Havtun and Bohdanowicz, 2011). Det finns dock flera olika sätt att beräkna               . Då denna 

metod är något för omständlig är det bättre att använda tabellen i (Förlags AB VVS, 1974) för att 

uppskatta värmeeffekten på grund av solstrålning. Tabellen ger den genomsnittliga instrålade 

effekten per kvadratmeter genom standard dubbelglasfönster i olika väderstreck för årets alla 
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månader. Med hjälp av denna tabell samt en kännedom om byggnadens fönsterareor kan ett värde 

på månadens genomsnittliga instrålade effekt beräknas. 

Värmeeffekten från personer beror på hur många personer som vistas i byggnaden. Värmeeffekten 

som personerna i en byggnad genererar beror i hög grad av vilken aktivitet de utför. För en person 

som utför ett relativt lätt stående arbete är den avgivna värmen cirka 162 W för män och 15 % lägre 

för kvinnor. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

Värmebidraget från apparatur i byggnaden kan delas upp som 

                                (2.22) 

 

där          är den totala värmeeffekten genererad av upplysningen i byggnaden. Effekten kan 

räknas fram systematiskt utgående från antal lampor, deras respektive wattal, deras verkningsgrad 

samt hur ofta de respektive lamporna används med hjälp av ekvation 2.23 nedan 

                        (2.23) 

 

där         är det totala wattalet för lamporna i byggnaden,    är användningsfaktorn för lamporna 

och    är en barlastfaktor vilken tar hänsyn till lampfixturernas totala energiåtgång relativt deras 

nominella energiåtgång. 

         är värmeeffekten som genereras av övrig utrustning i byggnaden. Denna effekt kan beräknas 

som en summa av alla värmebidrag som kommer från de individuella maskinerna och apparaterna i 

byggnaden. De individuella värmebidragen kan antingen beräknas systematiskt utifrån effekt, 

lastfaktor, verkningsgrad etc. eller alternativt uppskattas med hjälp av en kvalificerad gissning. 

Lämpligast kan vara att kombinera bägge metoder och beräkna ett ungefärligt värde för att sedan 

gissa ett rimligt värde. 

En sak som bör beaktas vid dimensionering av värmesystemet är att då byggnaden skall värmas från 

en lägre temperatur, till exempel om byggnaden har lämnats tom under en längre period och enbart 

värmts upp till en lägre underhållsvärme under tiden, till en högre krävs extra effekt. Hur mycket 

extra effekt som krävs beror bland annat på byggnadens värmekapacitet samt hur snabbt byggnaden 

bör värmas upp. (Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

2.7. Energibehov 
Ovanstående beräkningar ger en uppskattning av en byggnads totala effektbehov vid en given 

tidpunkt. För att kunna uppskatta energibesparingarna och därmed kostnadsbesparingarna för någon 

alternativ uppvärmningsmetod måste dock det totala energibehovet för uppvärmning bestämmas. 

Detta kan genomföras på ett liknande sätt som vid effektbehovsberäkningarna ovan men med 

skillnaden att    i ekvationerna ersätts med så kallade gradtimmar (Peterson, 1980). Gradtimmar 

kan beräknas enligt 

               (2.24) 
 



30 
 

där         är antalet timmar då huset skall hållas uppvärmt och     är 

medeltemperaturskillnaden under denna tid, definierad enligt 

 

    
 

     
           

  

  

 

(2.25) 

För att räkna ut energibehovet för ventilationen kan följande ekvation användas: 

                               (2.26) 

 

där        är andelen drifttimmar sett över ett år enligt kapitel 2.3.3.4. (Jönsson, 1980) 

För de ekvationer vilka inte innehåller någon temperaturskillnad kan värmeeffekten helt enkelt 

multipliceras med antalet timmar som effekten väntas verka. Detta ger då den väntade 

värmeenergin i Wh. Data för hur stor del av året utetemperaturen vanligtvis ligger inom ett visst 

intervall kan hämtas från tabell 4.3 i (Havtun and Bohdanowicz, 2011). Enligt Peterson (1980) är 

antalet gradtimmar för Stockholm cirka 85 680 för ett normalt år (räknat till en inomhustemperatur 

på 17 °C). 

Energibehovet för varmvatten kan beräknas genom 

                       (2.27) 

 

där   och    är ämnesdata för vatten,    är temperaturskillnaden och V är vattenvolymen (Olsson, 

2003). Ett standardvärde för varmvattenanvändning gällande svenska småhus är 16 m3 per person 

och år (Levin et al., 2007). Detta innebär att för två personer skulle energibehovet för varmvatten bli 

cirka 1 700 kWh/år enligt ekvation 2.27 ovan. 

2.8. Ekonomi 
När det totala energibehovet för uppvärmning av en byggnad har beräknats är det möjligt att 

uppskatta kostnadsbesparingen som är möjlig vid byte till ett alternativt uppvärmningssystem. För 

att göra detta används vanligen två metoder; paybackmetoden samt nuvärdesmetoden. 

2.8.1. Paybackmetoden 

Paybackmetoden ger ett mått på en investerings lönsamhet i form av tiden tills investeringen har 

återbetalat sig själv, det vill säga den tid då investeringen har genererat mer totala intäkter än de 

totala kostnaderna för investeringen. Ekvationen för att beräkna återbetalningstiden är 

 
  

(2.28) 

där ÅBT är återbetalningstiden i år, G är grundinvesteringen och a är det årliga 

inbetalningsöverskottet. Paybackmetoden tar inte hänsyn till ränta eller stora inbetalningsöverskott 

vilka eventuellt inträffar efter återbetalningstiden och är därmed inte särskilt precis. Metoden är 

dock enkel att använda och ger ett snabbt men ungefärligt svar. (Skärvad and Olsson, 2011) 

ÅBT
G

a
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2.8.2. Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden ger ett mått på en investerings lönsamhet i form av hur mycket total vinst 

investeringen har genererat vid en viss tidpunkt. Ekvationen för att beräkna nuvärdet för en 

investering är 

 
  

(2.29) 

där NV är det totala nuvärdet, r är kalkylräntan, n är den ekonomiska livslängden i antal år från 

investeringstidpunkten, R är restvärdet efter då den ekonomiska livslängden är slut och övriga 

parametrar som de är givna tidigare i rapporten. Denna form av nuvärdesmetoden förutsätter att 

inbetalningsöverskottet är densamma samtliga år som är inom den ekonomiska livslängden. 

Nuvärdesmetoden tar, till skillnad från paybackmetoden, hänsyn till ränta samt eventuella stora 

inbetalningsöverskott vilka inträffar efter återbetalningstidens slut och är därmed att föredra som 

beslutsunderlag framför paybackmetoden. Metoden kräver dock något mer arbete för att ge ett 

resultat. (Skärvad and Olsson, 2011) 
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3. Modeller 
I detta kapitel presenteras de modeller som projektgruppen har valt att använda för att beräkna 

reningsverkets effekt- och energibehov, möjliga energibesparingsmetoder samt beräkningen av den 

ekonomiska lönsamheten för alternativa uppvärmningsmetoder. Dessa modeller grundar sig på en 

del antaganden som redovisas nedan. 

3.1. Antaganden och begränsningar 
För att projektet skall få en rimlig storlek och för att hålla projektets resultat relevanta för projektets 

syfte så görs en del begränsningar kring projektets storlek och omfattning. Vissa antaganden kommer 

även att behöva göras eftersom vissa data är svåra att inhämta eller relativt osäkra. Dessa 

begränsningar samt antaganden listas nedan. 

 Enbart de uppvärmningsalternativ och tekniker vilka anses av rapportförfattarna vara rimliga 

studeras i denna rapport då det anses vara för tids- och arbetskrävande att studera samtliga 

tekniskt möjliga uppvärmningsalternativ. 

 

 Energianvändningen för uppvärmning av reningsverket är det enda som behandlas i 

rapporten. Ytterligare energibesparingsåtgärder för reningsverket är eventuellt möjliga men 

dessa ingår ej i detta projekt. 

 

 Tilläggsisolering av byggnaden kommer ej att behandlas eftersom detta av 

Skärgårdsstiftelsen ansågs vara onödigt. (Skärgårdsstiftelsen, 2013a) 

 

 Då indata är relativt osäkra vad gäller transmissionsegenskaperna för materialen samt 

omgivningsförhållandena kommer U-värdena ej att beräknas utan normvärden kommer att 

användas för samtliga byggnadsdelar. Den dimensionerande utetemperaturen (DUT) sätts till 

-16   då reningsverket är byggt på 80–talet och antas ha högre tidskonstant än motsvarande 

byggnader under 60–talet (som dimensionerades efter -18  ). (Kauppinen, 2013, Havtun 

and Bohdanowicz, 2011) 

 

 Det beräknade värdet på effekt- och energiförlusterna via transmission multipliceras med en 

faktor 1,1 för att ta hänsyn till köldbryggor. (Kauppinen, 2013) 

 

 Grundvattentemperaturen antas vara 8   året runt. 

 

 Temperaturen i bassängen antas vara minst 8   året runt med tanke på att 

vattenledningarna är nergrävda i marken på frostfritt djup. Transmissionsförlusterna genom 

golvet i hallen antas ske till denna temperatur. (Kauppinen, 2013) 

 

 U-värdena för dörrar och portar sätts till 3 W/m2K då de uppskattas vara isolerade till viss 

del. (Kauppinen, 2013, Havtun and Bohdanowicz, 2011) 

 

 Vid beräkningen av infiltrationsförlusterna tas hänsyn enbart till den sensibla delen av 

effektbehovet. Inströmningsflödet antas vara 1 m3 per timme och meter (se kapitel 2.6). 
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 För att räkna ut det maximala effektbehovet för ventilation antas en utomhustemperatur på 

-20  . 

 

 Ämnesdata för luft antas vara:       kg/m3,          J/kgK. Motsvarande värden för 

vatten antas vara 1 000 kg/m3 respektive 4 180 J/kgK. (Havtun, 2012) 

 

 Effektbehovet för varmvatten antas vara cirka 3 kW (se kapitel 2.6). 

 

 Energibehovet för varmvatten är relativt osäker men antas vara 1 500 kWh/år (jämför med 

värdet i kapitel 2.7). 

 

 Byggnadens treglasfönster antas kunna approximeras med tvåglasfönster vid beräkning av 

solinstrålningseffekten utan att ge någon större förlust på noggrannheten för resultatet av 

byggnadens värmebehov. 

 

 Personalen på reningsverket antas bestå av 2 män samt 1 kvinna då detta var fördelningen 

för Utös drifttekniker under studiebesöket den 8/2-2013 (Studiebesök, 2013). 

 

 Vid beräkningen för årsbesparingen för de olika uppvärmningssystemen tas ingen hänsyn till 

årliga underhållskostnader (se kapitel 4.4). 

 

 De huvudsakliga övriga apparaturer vilka bidrar mest till reningsverkets värmekällor antas 

vara datorer, kompressorer, spis och kylskåp. 

 

3.2. Modell för effektbehovet 
För att beräkna reningsverkets maximala effektbehov används tillvägagångssättet som beskrivs i 

kapitel 2.6.  

För att erhålla effekten från värmekällorna används de ekvationer som presenterats i kapitel 2. Enligt 

modellen är det främst tre olika faktorer som påverkar värmeproduktionen i byggnaden. Dessa 

faktorer är solstrålning som träffar byggnaden, personer inuti byggnaden samt apparatur inuti 

byggnaden. 

3.2.1. Värmeförluster 

Värmeförlusterna inbegriper all värme som försvinner ut ur systemet, det vill säga reningsverket, via 

antingen transmission, ventilation, infiltration eller varmvatten. 

3.2.1.1. Transmission 

Transmissionsförlusterna erhålls med ekvation (2.8) med U-värden tagna från tabell 2.4 och tabell 

2.6. Areorna för samtliga fönster, dörrar/portar, väggar samt golv och tak hämtas från ritningarna (se 

bilaga 1) och från projektgruppens anteckningar från besöket på reningsverket. Dimensioneringen 

sker med inomhustemperaturer på 16   och 20   i bassänghall respektive kontorsdel samt med en 

utomhustemperatur på -16  , i enlighet med kapitel 2.6.1. och 3.1. 
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3.2.1.2. Ventilation 

Ventilationsförlusterna beräknas med hjälp av ekvation (2.15) där det totala tilluftsflödet är 1 150 

m3/h (se ritningar över ventilationen i bilaga 1) eller 319 l/s. 

3.2.1.3. Infiltration 

För att beräkna infiltrationsförlusterna används ekvation (2.17) och (2.18). Den totala längden för 

springorna uppskattas till cirka 73 m. (se ritningar bilaga 1) 

3.2.1.4. Varmvatten 

Effektbehovet för varmvatten antas vara 3 kW enligt kapitel 2.6. och 3.1. 

3.2.2. Värmekällor 

Värmekällorna inbegriper all värme vilken genereras oberoende av värmesystemet och som hjälper 

till att värma upp reningsverket, det vill säga antingen genereras externt och sedan transporteras in i 

reningsverket eller genereras inuti reningsverket direkt. 

3.2.2.1. Solstrålning 

Att beräkna värmeeffekten som genereras av solstrålningen är tämligen komplicerat eftersom det 

beror på många olika faktorer som solens höjd på himlen, eventuella moln på himlen, tid på året etc. 

För att få ett rimligt värde krävs därför att det görs en förenkling av situationen.  

Husets vinkel i förhållande till sydriktningen är cirka 50° vilket kan ses i figur 3.1 nedan. 

 

Figur 3.1. Reningsverket sett uppifrån med sydlig riktning markerad (Google, 2013). 

I (Förlags AB VVS, 1974) står den normala instrålade effekten per dygn och kvadratmeter för 

tvåglasfönster i olika väderstreck angivet i tabellerad form. Reningsverkets fönster är dock samtliga 

treglasfönster, men i syfte att förenkla beräkningarna så görs ett antagande att dessa kan 

approximeras med tvåglasfönster. I tabell 3.1 nedan kan reningsverkets fönsterarea i olika riktningar 

avläsas.  
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Tabell 3.1. Reningsverkets fönsterarea för olika väderstreck.(Studiebesök, 2013) 

Grader från syd Fönsterarea (m2) 

- 40° 1,49 
50° 1,84 
140° 0,70 
-130° 0 

 

Eftersom reningsverket ligger i ett trädbeklätt och skuggat område används värdena för 

horisontavskärmning på 10°. Vidare kan fönstrens väderstreck approximeras med det närmast 

liggande gradtalet tillgängligt i tabellen i (Förlags AB VVS, 1974). Därmed erhålls den instrålade 

effekten i W/m2 för de olika väderstrecken enligt tabell 3.2. 

Tabell 3.2. Instrålad effekt i W/m2 för reningsverkets olika väderstreck per månad (Förlags AB VVS, 

1974). 

 -40° 50° 140° -130° 

Januari 5,7 4,3 2,3 2,4 
Februari 112,7 66,3 10,1 11,0 
Mars 161,3 119,5 20,7 33,8 
April 181,8 166,4 45,5 76,8 
Maj 169,2 176,3 74,4 117,8 
Juni 160,6 180,1 92,1 139,0 
Juli 164,3 179,5 85, 127,5 

Augusti 173,6 166,7 55,8 91,5 
September 166,3 133,5 27,5 50,1 
Oktober 135,3 94,2 14,2 17,5 
November 58,1 36,0 5,0 5,3 
December 4,0 3,0 1,6 1,6 

 

Genom att multiplicera fönsterarean i vartdera väderstreck med den instrålade effekten i samma 

väderstreck för varje månad och sedan summera värdena varje månad för sig fås ett värde på den till 

reningsverket genomsnittliga instrålade effekten                per månad. 

3.2.2.2. Personer 

Reningsverket besöks normalt sett av cirka 2 personer i 3 timmar per dag (af Petersens, 2013). 

Arbetsformen kan antas vara stående lätt arbete vilket genererar cirka 162 W i värme i genomsnitt 

för män, enligt litteraturstudien. Kvinnor genererar då cirka 85 % av männens värmeeffekt, det vill 

säga cirka 138 W. Reningsverkets personal kan antas bestå av 2 män och 1 kvinna. Den 

genomsnittliga effekten över ett dygn kan då beräknas genom att beräkna den genomsnittliga 

arbetseffekten för personalen och sedan multiplicera detta med andelen av dygnet då reningsverket 

är besökt multiplicerat med antalet personer som besöker verket. 

3.2.2.3. Apparatur 

Apparatur kan delas in i två stycken undergrupper för att ytterligare förenkla beräkningarna. Dessa är 

lampor och övrigt. 
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Lampor 

Värmeeffekten som genereras av lamporna beräknas enligt ekvation (2.23). Enligt (af Petersens, 

2013) finns det cirka 14 lampor á 36 W vardera i stora bassänghallen vilka lyser i snitt 2 timmar om 

dagen, samt 24 lampor á 36 W i kontorsdelen. Dessa lampor används cirka 8 timmar om dagen 

växelvis. Ett rimligt antagande är att lamporna används cirka hälften av tiden vilket gör att det går att 

anta att de används cirka 4 timmar om dagen. Detta ger ett värde på användningsfaktorn   , det vill 

säga den genomsnittliga andelen tid om dagen då lamporna lyser, på cirka 0,083 för lamporna i 

hallen samt 0,167 för lamporna i kontorsdelen.    kan i bägge fall antas vara cirka 1,2 enligt tabellen i 

(Havtun and Bohdanowicz, 2011) eftersom huvuddelen av lamporna är lysrör. 

Övrigt 

Att uppskatta värmeeffekten från övrig apparatur är relativt svårt och blir ofta enbart något av en 

kvalificerad gissning. I detta fall kan den genomsnittliga värmeeffekten från de i reningsverket 

ingående apparater vilka påverkar värmebalansen mest summeras för att ge ett ungefärligt värde på 

den genomsnittliga värmeeffekten som genereras av övrig apparatur, vilket kan ses i tabell 3.3 

nedan. Värdena för till exempel användningsandel över dygnet är svåra att uppskatta och är enbart 

rimliga uppskattningar utifrån diskussioner med reningsverkets personal. 

Tabell 3.3. Värmeeffekt från övrig apparatur i byggnaden. 

 Antal Effekt (W) Användningsandel 
över dygnet 

Andel av 
effekt som 
blir värme 

Genomsnittlig 
värmeeffekt över 
dygnet (W) 

Dator 1 100 0,083 1 8,3 
Kompressorer 2 4000 0,0105 0,7 58,8 
Spis 1 1500 0,028 1 41,7 
Kylskåp 1 150 0,57 1 85,5 
Summa 194,3 
 

Detta är dock ingen exakt uppskattning utan ger enbart en ungefärlig uppfattning kring 

storleksordningen på värmeeffekten från övrig apparatur i byggnaden och resultatet måste sedan 

uppskattas med hjälp av en kvalificerad gissning. I detta fall är det därför rimligt att avrunda 

resultatet till en värdesiffra. Det finns dock annan apparatur i byggnaden som hade kunnat räknas 

med i denna uppskattning men då dessa antas ge en så låg effekt eller alternativt ha en så låg 

användningsandel över dygnet tas ingen hänsyn till dessa i tabell 3.3 utan deras totala värmeeffekt 

uppskattas enbart genom en kvalificerad gissning. 

3.3. Modell för energibehovet 
Energibehovet för transmission, ventilation och infiltration beräknas genom att det aktuella 

gradtimtalet ersätter temperaturskillnaderna i ekvation (2.12), (2.15) och (2.18). För Stockholm 

beräknas gradtimmarna till inomhustemperaturer på 16 och 20   enligt ekvation (2.24) och (2.25) 

med hjälp av MATLAB (se bilaga 3). Här används data från tabell 4.3 i (Havtun and Bohdanowicz, 

2011) för att bedöma normalårets temperaturvaraktighet. 

Energibehovet för varmvatten antas vara i samma storleksordning som för en lägenhet (se 

”Antaganden och begränsningar” ovan). 



37 
 

Energitillskottet från de olika värmekällorna är samtliga antingen genomsnittsvärden över dygnet 

eller alternativt över året vilket leder till att effekten helt enkelt multipliceras med tidsperioden, det 

vill säga ett år, för att få ett värde på den totala energin som genereras under den perioden. 

3.4. Modell för olika värmeåtervinningssystem 
Följande tio alternativ tar på olika sätt tillvara på värmen i antingen bassängen, frånluften eller 

bägge. Samtliga alternativ ämnar minska förlusterna som sker via ventilationen. För de flesta 

alternativ krävs en anpassning av det befintliga kanalsystemet eftersom det nu tar till vara på 

avluften för att ventilera och värma bassänghallen samt att den frånluftsfläkt som finns ger ett för 

litet frånluftsflöde (cirka 90 l/s, se ritningarna i bilaga 1). 

I många av de nedan presenterade systemen används värmeväxlare som alltså värmer tilluften men 

samtidigt kyler avluften. Enligt driftpersonalen på verket behöver dock bassänghallen inte vara så 

varm som den är i dagsläget utan en sänkning till cirka 8–10   är tänkbar. Detta skulle inte bara 

möjliggöra värmeåtervinning från ventilationen utan samtidigt minska transmissions- och 

infiltrationsförluster i hallen. 

Det nuvarande kanalsystemet kan möjligen byggas om så att avluften efter värmeväxling blåses ut ur 

byggnaden och hallen istället ventileras med en liten del av tilluftsflödet. Det extra flödet skulle 

behöva vara cirka 40 l/s enligt Boverkets krav på minst 0,35 l/s per m2 golvyta. Eftersom 

ventilationsflödet i det befintliga systemet (320 l/s) är betydligt större än det lägsta kravet 

(              l/s) skulle detta extra flöde kunna tänkas tas från de övriga utrymmena i 

byggnaden. Tilluftsflödet skulle därmed kunna vara oförändrat. 

För samtliga alternativ antas att drifttiden för fläktarna i ventilationssystemet är halva dygnet, sex 

dagar i veckan. 

Alternativ 1: Vätskekopplade batterier, avluften används inte 

Detta system består av två stycken vätskekopplade värmeväxlare (se kapitel 2.3.3.3), eller batterier, 

som placeras i till- och frånluftskanalerna. Avluften blåses ut ur byggnaden och hallen ventileras och 

värms upp med en del av tilluftsflödet (se figur 3.2 nedan). 

 
Figur 3.2. Principskiss för värmeåtervinningssystem 1. 
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Som figuren visar förvärms uteluften genom att värme från frånluften överförs via den cirkulerande 

vätskan till tilluften. För att erhålla 20-gradig tilluft används sedan, vid behov, lämpligtvis en elpatron. 

Temperaturverkningsgraden för detta system antas vara 0,55 med stöd från litteraturen och för att 

beräkna energibesparingen används tillvägagångssättet som beskrivs i kapitel 2.3.3.5. Först beräknas 

    enligt ekvation (2.5) och därefter kan J erhållas för en årsmedeltemperatur på cirka 7   

(Stockholm). Ekvation (2.6) ger sedan energibehovet som krävs för ventilationen när växlaren är 

installerad. Se bilaga 5 för MATLAB-kod. 

Alternativ 2: Roterande värmeväxlare, avluften används inte 

Detta system fungerar på liknande sätt som alternativ 1, med skillnaden att en roterande 

värmeväxlare används istället för de två batterierna, enligt figur 3.3.  

 
 Figur 3.3. Principskiss för värmeåtervinningssystem 2 och 3. 

Energibesparingen beräknas på samma sätt som för alternativ 1 men blir i detta fall större i och med 

att verkningsgraden kan antas vara cirka 0,8 (se kapitel 2.3.3.2). 

Alternativ 3: Plattvärmeväxlare, avluften används inte 

Principen är densamma som för alternativ 2 men en korsströmsvärmeväxlare används istället för en 

roterande, se figur 3.3. ovan. Verkningsgraden blir lägre och antas ligga runt 0,65 (se kapitel 2.3.3.1), 

vilket ger något lägre årsbesparing. 

Alternativ 4: Värmeväxlare i bassängen och en värmepump som värmer byggnaden 

Detta system utnyttjar värmen i bassängvattnet med hjälp av en värmeväxlare som överför värmen 

till en värmepump. Förångningen antas därför ske vid cirka 8  , medan kondenseringen skulle ske i 

tilluftskanalen (där den nuvarande elpatronen sitter) vid en temperatur på cirka 35  . Tilluften antas 

då kunna värmas till runt 28   och därmed skulle värmepumpen kunna tillgodose i stort sett hela 

byggnadens uppvärmningsbehov. Detta antagande grundar sig på en överslagsberäkning för 

värmebalansen hos olika rum i byggnaden då utetemperaturen är -20  , se bilaga 4 för ett 

räkneexempel. Figur 3.4. nedan visar principen för systemet. 



39 
 

 
Figur 3.4. Principskiss för värmeåtervinningssystem 4. 

Som figuren visar förs värme från bassängen till värmepumpen, där den avges till köldmediet via 

förångning. Vid kondensorn avges sedan värmen från köldmediet till tilluften och slutligen förs 

köldmediet tillbaka till värmepumpen, då en ny cykel börjar. 

Värmefaktorn för en Carnot-maskin som arbetar mellan 8 och 35   är (räknat i grader Kelvin) 

 
          

     

           
      

(3.1) 

och den verkliga värmepumpen skulle då kunna få en värmefaktor på cirka 5 om den är cirka hälften 

så effektiv som motsvarande Carnot-maskin (Kauppinen, 2013), vilket är relativt högt för en 

värmepump. Eftersom vattentemperaturen har antagits vara relativt konstant skulle detta även vara 

värmepumpens årsvärmefaktor. Årsbesparingen erhålls genom att reningsverkets totala energibehov 

för uppvärmning divideras med årsvärmefaktorn. Se bilaga 6 för MATLAB-kod. 

Alternativ 5: Värmeväxlare i bassängen och en roterande värmeväxlare 

Här används en värmeväxlare som hämtar värme från bassängen för att förvärma tilluften via ett 

batteri enligt figur 3.5. 
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Figur 3.5. Principskiss för värmeåtervinningssystem 5 och 7. 

Efter batteriet sitter en roterande värmeväxlare som därmed inte behöver värma luften lika mycket. 

Avluften efter denna blåses in i hallen och i och med att en del värme tas från bassängvattnet blir 

inte avluften lika kall. 

Temperaturverkningsgraderna antas vara 0,55 och 0,8 för batteriet respektive den roterande 

värmeväxlaren. Årsbesparingen blir lite svårare att bestämma i det här fallet eftersom både till- och 

avluftstemperaturen beror på verkningsgraderna hos värmeväxlarna samt utetemperaturen. Om 

verkningsgraderna antas vara konstanta kan dock beroendet mellan dessa temperaturer och 

utetemperaturen beräknas, om varaktigheten för utetemperaturen är känd, enligt 

                   (3.2) 

 

där temperaturen efter batteriet är 

                    (3.3) 

 

och    är vattentemperaturen (se figur 3.5). Dessa ekvationer följer av ekvation (2.4). Avluftens 

temperatur kan därefter bestämmas enligt 

               (3.4) 

 

eftersom frånluftens temperaturminskning är lika stor som tilluftens temperaturökning. För att 

bestämma utetemperaturens varaktighet har data från 1960–2012 använts (SMHI, 2013a). 
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När till- och avluftstemperaturens variationer är kända kan energibehovet för ventilationen i 

kontorsdelen beräknas genom 

                              (3.5) 

 

där    är inomhustemperaturen i kontorsdelen (20  ),    är tilluftens temperatur efter 

värmeåtervinningen och    är tiden som denna temperatur varar. I det här fallet blir       h 

eftersom de data som använts för utetemperaturen är dygnsmedelvärden. Eftersom fläktarna antas 

vara igång halva dygnet, sex dagar i veckan blir             . 

Med detta system kommer även bassänghallen att förlora en del värme via ventilationen. Denna 

energimängd kan också beräknas med ekvation (3.5) om    ersätts med    och    är 

inomhustemperaturen i hallen (10  ). 

När det totala energibehovet för ventilationen (i kontorsdel och bassänghall) med detta system är 

känt kan årsbesparingen beräknas. Se bilaga 7 för MATLAB-kod. 

Alternativ 6: Värmeväxlare i bassängen och vätskekopplade batterier 

Samma princip som för alternativ 5 appliceras men med två vätskekopplade batterier istället för den 

roterande värmeväxlaren, se figur 3.6 nedan. 

 
Figur 3.6. Principskiss för värmeåtervinningssystem 6. 

Årsbesparingen beräknas på samma sätt som för systemet ovan men med en verkningsgrad på 0,55 

istället för 0,8. 

Alternativ 7: Värmeväxlare i bassängen och en plattvärmeväxlare 

Även detta system fungerar enligt samma princip som alternativ 5 och 6 men använder en 

plattvärmeväxlare efter förvärmningsbatteriet, enligt figur 3.5 ovan. Årsbesparingen beräknas på 
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samma sätt som för de två föregående systemen men verkningsgraden antas vara 0,65 för 

plattvärmeväxlaren. 

Alternativ 8: Vätskekopplade batterier som förvärmer tilluften + luft-luftvärmepump som 

värmer hallen 

Detta alternativ bygger på att temperaturen i bassänghallen kan sänkas till runt 8-10   eftersom 

temperaturen hos avluften efter värmeväxlaren blir relativt låg. För att tillgodose hallens 

värmebehov under den tid då avluftens temperatur är lägre än ovan nämnda temperatur används en 

luft-luftvärmepump som antas ha en årsvärmefaktor på 2,2 (vilket troligtvis är aningen lågt i och med 

den låga temperaturen i hallen). Eftersom planlösningen i hallen är öppen kan värmen spridas på ett 

tillfredsställande sätt. Principen för detta system visas i figur 3.7 nedan. 

 
Figur 3.7. Principskiss för värmeåtervinningssystem 8. 

Årsbesparingen kan räknas ut på liknande sätt som för alternativ 5–7, med en verkningsgrad på 0,55 

och endast en värmeväxlare, men det totala resulterande energibehovet för hallen (transmission, 

ventilation och infiltration minus värmekällor) divideras med årsvärmefaktorn för värmepumpen. Se 

bilaga 8 för MATLAB-kod. 

Alternativ 9: Roterande värmeväxlare som förvärmer tilluften + luft-luftvärmepump som värmer 

hallen 

Principen är densamma som för alternativ 8 men en roterande värmeväxlare används, se figur 3.8. 
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Figur 3.8. Principskiss för värmeåtervinningssystem 9 och 10. 

Samma beräkningsgång som i föregående system tillämpas för att bestämma årsbesparingen. 

Temperaturverkningsgraden antas som tidigare vara 0,8 för en roterande värmeväxlare. 

Alternativ 10: Plattvärmeväxlare som förvärmer tilluften + luft-luftvärmepump som värmer 

hallen 

Samma princip gäller som för alternativ 8 och 9 men med en plattvärmeväxlare, se figur 3.8. ovan. 

Årsbesparingen beräknas enligt de två tidigare systemen, med verkningsgraden 0,65. 

3.5. Ekonomisk modell 
För att kunna bestämma återbetalningstiden samt nuvärdet för de olika uppvärmningsalternativen, 

det vill säga bedöma investeringarnas lönsamhet, behövs de indata vilka introduceras i den 

ekonomiska modellen i kapitel 2.8. Nedan behandlas alternativen ved och pellets samt 10 olika 

former av värmeåtervinningssystem i form av värmepumpar och värmeväxlare. Dessa system, 

tillsammans med tillhörande uppskattning av deras respektive grundinvesteringen, presenteras i 

kapitel 3.5.1. och 3.5.2. längre ner. 

För att kunna bestämma värdet på inbetalningsöverskottet behövs ett värde på hur mycket 

investeringen kommer att spara i kr per år. För att bestämma detta behövs ett värde på hur mycket 

uppvärmningen kostar i nuläget. Eftersom reningsverket för närvarande värms av direktverkande el 

är det lätt att bestämma kostnaden för uppvärmningen genom att helt enkelt multiplicera den 

beräknade energin som krävs för uppvärmning med det genomsnittliga elpriset. Elpriset kan 

bestämmas genom att räkna på reningsverkets medelelpris sedan april 2008 till och med december 

2012 (se bilaga 9). Eftersom elpriset inte har gjort någon dramatisk variation under denna period 

ansågs detta vara en tillräcklig approximering. Det genomsnittliga elpriset blev då cirka 95 öre/kWh 

exklusive moms (Vattenfall, 2013b). 

Vid nuvärdesberäkningarna används följande värden på restvärde, ekonomisk livslängd samt 

kalkylränta: restvärdet antas vara 0 för samtliga investeringsalternativ eftersom 

uppvärmningssystemet är tänkt att vara ett permanent lösning som skall fortsätta att användas ända 

tills reningsverket läggs ner, renoveras, etc. vid vilken tidpunkt det ej är realistiskt att anta någon 
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form av större återbetalning från till exempel försäljning av det gamla uppvärmningssystemet. Det 

anses därmed vara rimligt att försumma eventuella vinster från restvärde. Kalkylräntan sätts till 8 % 

vilket med god marginal kan anses ge en säker investering, inräknat både inflation, ränta på 

eventuella lån etc. Kalkylräntan beror då i stor utsträckning på hur mycket lån Skärgårdsstiftelsen 

måste ta samt flera andra externa omständigheter och är därför svårt att uppskatta exakt. Värdet kan 

därför ses som ett rimligt referensvärde vid jämförelse av de olika systemen. Värdet på den 

ekonomiska livslängden är egentligen mer beroende av när Skärgårdsstiftelsen vill att investeringen 

skall ha betalat tillbaka sig, och nuvärdet kan helt enkelt undersökas för flera olika tidpunkter för att 

bestämma tidpunkten för ”break-even” vid respektive investering. 

3.5.1. Ekonomiska aspekter för de olika uppvärmningsalternativen 

De värden vilka måste bestämmas för varje uppvärmningsmetod separat är grundinvesteringen, G, i 

kr samt inbetalningsöverskottet, a, i kr/år. Grundinvesteringen bestäms då rimligen genom att 

addera samtliga kostnader för dels inköp av material, installation, arbete etc. Inbetalningsöverskottet 

bestäms i sin tur antingen genom att beräkna den totala energibesparingen som investeringen 

kommer att generera och sedan multiplicera denna med elpriset eller alternativt genom att beräkna 

den totala kostnaden för uppvärmningen och sedan jämföra denna med den ursprungliga kostnaden 

för direktverkande eluppvärmning. Inbetalningsöverskottet kan alltså enbart bestämmas efter att 

reningsverkets totala värmebehov har bestämts. Något som måste beaktas under beräkningarnas 

gång är att Skärgårdsstiftelsen ej betalar moms (Skärgårdsstiftelsen, 2013f). Den generella momsen 

ligger på 25 % och gäller för i stort sett alla varor och tjänster (Skatteverket, 2012) vilket då bör 

räknas bort från kostnader där moms är inräknat. 

3.5.1.1. Ved 

Grundinvesteringen för upprättande av ett vedeldat värmesystem är summan av kostnaden för köp 

och installation av ackumulatortank inklusive ett vattenburet värmesystem samt kostnaden för köp 

och installation av själva vedpannan med tillhörande delsystem. För att bestämma kostnaden för köp 

och installation av en ackumulatortank samt vattenburet vattensystem behövs en ungefärlig siffra på 

den nödvändiga storleken på ackumulatortanken. Eftersom exakt dimensionering av hela 

värmesystemet är relativt arbetskrävande ämnas en enklare metod eller tumregel tillämpas för att få 

ett ungefärligt värde gott nog för att ge ett rimligt värde på den nödvändiga grundinvesteringen. 

Även installationskostnaderna är svåra att uppskatta utan en faktisk offert från ett företag och 

kommer att behöva uppskattas så nära som möjligt med hjälp av andra metoder.  

En enkel och hjälpsam tumregel för dimensionering av en ackumulatortank anger att 

ackumulatortankens volym i liter bör vara ungefär golvytan på byggnaden gånger 10 till 12, beroende 

på hur välisolerad byggnaden är, där 10 är för en normalisolerad byggnad och 12 är för en dåligt 

isolerad sådan. (Löfgren, 1998, Baxi AB, 2013) I reningsverkets fall kan golvytan beräknas vara 

ungefär 187 m2. Detta ger, utgåendes från att byggnaden är normalisolerad, att ackumulatortankens 

volym bör vara cirka 1 870 liter. Eftersom 1 800 liter är en vanlig storlek för ackumulatortankar kan 

detta anses vara den eftersökta storleken. En uppskattning på investeringskostnaden för 

ackumulatortanken kan hämtas från (REPAB Fakta, 2011). För att få ett värde på 

investeringskostnaden för en tank på 1 800 liter kan en linjärinterpolation mellan 

investeringskostnaden för en ackumulatortank på 1 200 liter samt en på 2 500 liter anses ge ett 

rimligt svar. Investeringskostnaden uppgår då till cirka 82 000 kr totalt för ackumulatortanken, 

exklusive moms. Vidare kommer även en installation av radiatorer till det vattenburna 
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värmesystemet att vara nödvändigt. Reningsverket skulle i detta fall behöva cirka 6 radiatorer, en för 

korridoren, en för duschrummet, en för köket, en för kontoret, en för toaletten samt en för 

verkstaden. Om kostnaden för köp samt installation uppskattas till cirka 6 000 kr per radiator, 

inklusive moms, som angivet i kap 2.2 uppgår då kostnaden för installation av radiatorer till totalt 27 

000 kr exklusive moms.  

Storleken på vedpannan kan dimensioneras efter storleken på ackumulatortanken. En tumregel som 

går att använda i detta fall är att volymen på eldstaden bör vara cirka 14–18 gånger mindre än 

volymen på ackumulatortanken. I detta fall leder det till att det är rimligt med en vedpanna på cirka 

30 kW. (Baxi AB, 2013) Medelpriset för en vedpanna i den storleken ligger i storleksordningen cirka 

30 000 kr, beroende på modell (Pricerunner.se, 2013, Energimyndigheten, 2012i). Exklusive moms 

blir detta cirka 22 500 kr. Kostnaden för att installera vedpannan kan anses vara ungefär densamma 

som kostnaden för att installera en pelletspanna i ungefär samma storlek. Från (Wikells 

Byggberäkningar AB, 2006) kan ett rimligt värde på påslaget för installation av vedpannan erhållas 

genom att helt enkelt ta sektionskostnaden för installation av pelletspanna och subtrahera 

kostnaden för själva pannan samt kostnaden för brännare och. Detta ger att den totala kostnaden för 

installation av vedpannan landar på runt 39 500 kr. 

Ytterligare kommer även en skorsten att behöva installeras. Kostnaden för detta uppgår till cirka 25 

000 kr inklusive moms, men värdet kan dock variera (Brakaminer.se, 2012). Detta ger en kostnad 

exklusive moms på cirka 18 750 kr. 

Detta ger att den totala grundinvesteringen för installation av ett vedeldat värmesystem är cirka 167 

000 kr. 

För att beräkna inbetalningsöverskottet kan värmebehovet helt enkelt multipliceras med vedens 

genomsnittliga pris per kWh och sedan delas med pannans verkningsgrad. Därefter subtraheras detta 

från den totala årliga kostnaden för uppvärmning i nuläget, det vill säga med hjälp av direktverkande 

el. Enligt de värden som presenterats i kapitel 2.2 är kostnaden för uppvärmning med hjälp av ved, 

med genomsnittliga värden använda där intervall är angivna, cirka 0,24 kr/kWh inklusive moms och 

med en verkningsgrad på 85 % samt moms på 25 % inräknat blir kostnaden runt 0,212 kr/kWh värme 

exklusive moms. Detta multipliceras sedan med det totala värmebehovet och subtraheras sedan från 

kostnaden för uppvärmning med hjälp av direktverkande el för att ge det årliga 

inbetalningsöverskottet. Det bör dock noteras att det kan tillkomma ytterligare transportkostnader, 

underhållskostnader etc. men då dessa är svåra att uppskatta på ett övertygande sätt anses det att 

dessa kostnader är noll i kalkylen. Dessa eventuella extrakostnader bör dock beaktas när resultatet 

tolkas. 

3.5.1.2. Pellets 

Vid installation av en pelletspanna behöver samma problem behandlas som i fallet med installation 

av vedpanna. Grundinvesteringen blir summan av kostnaden för köp och installation av 

ackumulatortank inklusive vattenburet värmesystem samt kostnaden för köp och installation av 

pelletspannan med tillhörande delsystem. Först måste den behövda ackumulatortankens ungefärliga 

storlek uppskattas. För pelletspannor behövs inte en lika stor volym på ackumulatortank som för 

vedpannor eftersom pelletspannor är mer automatiserade och i och med detta kan leverera värme 

kontinuerligt. En volym på ackumulatortank på cirka 500 liter är tillräckligt och är även billigare än en 

större ackumulatortank. (Combi heat Värmeprodukter AB, 2013) Detta ger en kostnad för köp och 
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installation av ackumulatortank på cirka 37 000 kr exklusive moms (REPAB Fakta, 2011). Kostnaden 

för installation av radiatorer blir detsamma som för vedeldade anläggningar, det vill säga cirka 27 000 

kr. 

Kostnaden för en komplett pelletspanna inkl. installation, förråd samt skorsten kan uppskattas till 

cirka 120 000 kr (Energirådgivningen, 2013d). Exklusive moms blir detta cirka 90 000 kr. 

Adderar vi dessa kostnader får vi då en ungefärlig grundinvestering på runt 154 000 kr. 

Proceduren för att beräkna inbetalningsöverskottet blir densamma som för det vedeldade systemet. 

Kostnaden för uppvärmning med pellets hamnar då på cirka 0,45 kr/kWh värme exklusive moms på 

25 % samt med en verkningsgrad på 90 % inräknat. 

3.5.1.3. Värmeåtervinningssystem 

Nedan presenteras grundinvesteringskostnaderna för de olika värmeåtervinningssystemen som 

presenterades i kapitel 3.4. Dessa har samtliga baserats på värden från (Wikells Byggberäkningar AB, 

2006) och (REPAB Fakta, 2011). De anges utan moms och inklusive installation. 

Alternativ 1: Vätskekopplade batterier, avluften används inte 

Grundinvesteringen uppskattas till cirka 51 000 kr enligt tabell 3.4 nedan. 

 

Tabell 3.4. Kostnader för värmeåtervinningssystem 1. 

Komponent Kostnad (kr) 

2 värmebatterier 20 000 

1 cirkulationspump 7 200 

1 frånluftsfläkt 4 000 

Värmerör 10 000 

Anpassning av kanaler 10 000 

Totalt 51 200 

 

Alternativ 2: Roterande värmeväxlare, avluften används inte 

Grundinvesteringen blir högre än för alternativ 1 – runt 70 000 kr (se tabell 3.5). 
 

Tabell 3.5. Kostnader för värmeåtervinningssystem 2. 

Komponent Kostnad (kr) 

1 roterande aggregat 60 000 
Anpassning av kanaler 10 000 

Totalt 70 000 

 

I kostnaden för aggregatet ingår både värmeväxlaren och fläktar för systemet. 
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Alternativ 3: Plattvärmeväxlare, avluften används inte 

Grundinvesteringen blir i detta fall något lägre än för alternativ 2, cirka 65 000 kr, då en 

plattvärmeväxlare antas kosta cirka 55 000 kr. 

Alternativ 4: Värmeväxlare i bassängen och en värmepump som värmer byggnaden 

Grundinvesteringen antas motsvara den för en kylanläggning på 20 kW kyleffekt, vilken är cirka 133 

000 kr (REPAB Fakta, 2011). I denna kostnad antas således hela systemet ingå.  

Alternativ 5: Värmeväxlare i bassängen och en roterande värmeväxlare 

Grundinvesteringen uppskattas till cirka 107 000 kr, fördelad enligt tabell 3.6. 

Tabell 3.6. Kostnader för värmeåtervinningssystem 5. 

Komponent Kostnad (kr) 

1 värmebatteri 10 000 

1 cirkulationspump 7 200 

1 roterande aggregat 60 000 

Värmerör 10 000 

1 vvx i bassäng 10 000 

Anpassning av kanaler 10 000 

Totalt 107 200 

 

Alternativ 6: Värmeväxlare i bassängen och vätskekopplade batterier 

Grundinvesteringen skulle bli omkring 78 000 kr, med kostnader för komponenter enligt tabell 3.7. 

Tabell 3.7. Kostnader för värmeåtervinningssystem 6. 

Komponent Kostnad (kr) 

3 värmebatterier 30 000 

2 cirkulationspumpar 14 400 

1 frånluftsfläkt 4 000 

värmerör 20 000 

1 vvx i bassäng 10 000 

Totalt 78 400 

 

Alternativ 7: Värmeväxlare i bassängen och en plattvärmeväxlare 

Grundinvesteringen uppskattas bli 102 200 kr med samma komponenter som alternativ 5 men med 

en plattvärmeväxlare istället för en roterande typ. 

Alternativ 8: Vätskekopplade batterier som förvärmer tilluften + luft-luftvärmepump som 

värmer hallen 

Grundinvesteringen blir i det här fallet drygt 61 000 kr, fördelad enligt tabell 3.8 nedan. 
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Tabell 3.8. Kostnader för värmeåtervinningssystem 8. 

Komponent Kostnad (kr) 

2 värmebatterier 20 000 

1 cirkulationspump 7 200 

1 frånluftsfläkt 4 000 

Värmerör 10 000 

1 luft-luftvärmepump 20 000 

Totalt 61 200 

 

Alternativ 9: Roterande värmeväxlare som förvärmer tilluften + luft-luftvärmepump som värmer 

hallen 

Grundinvesteringen blir något högre jämfört med alternativ 8, cirka 90 000 kr, enligt tabell 3.9. 

Tabell 3.9. Kostnader för värmeåtervinningssystem 9. 

Komponent Kostnad (kr) 

1 roterande aggregat 60 000 

1 luft-luftvärmepump 20 000 

Anpassning av kanaler 10 000 

Totalt 90 000 

 

Alternativ 10: Plattvärmeväxlare som förvärmer tilluften + luft-luftvärmepump som värmer 

hallen 

Grundinvesteringen uppskattas till cirka 85 000 kr, med samma komponenter som alternativ 9 men 

med en plattvärmeväxlare istället för en roterande typ. 
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4. Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras vilka resultat de olika modellerna har genererat, vilka då ligger till grund 

för åtgärdsförslagen. Sedan presenteras även resultaten från nuvärdesanalysen för de olika 

uppvärmningsalternativen och med värden för de olika alternativens lönsamhet kan sedan ett antal 

huvudalternativ väljas för närmare analys och diskussion. 

4.1. Effektbehovet 
Det maximala effektbehovet beräknas enligt modellen genom att subtrahera effekten från 

värmekällor i reningsverket från reningsverkets totala värmeförluster. Genom att använda den 

tidigare presenterade modellen fås de värden vilka presenteras i nedanstående avsnitt. 

4.1.1. Värmeförluster 

Tabell 4.1 visar effektförlusterna via transmission, ventilation, infiltration och varmvatten. 

Tabell 4.1. Reningsverkets beräknade och uppskattade effektförluster. 

 Effekt (kW) 

Transmission 6,3 
Ventilation 15,3 
Infiltration 0,96 
Varmvatten 3,0 

Totalt 25,6 
 

Som tabellen visar står ventilationen för den största effektförlusten, nästan 2,5 gånger så stor som 

den vid transmission. Detta kan förklaras med det höga ventilationsflödet på 319 l/s (jämför med 

Boverkets lägsta krav på 0,35 l/s per m2 golvarea som i det här fallet skulle motsvara 65 l/s). En 

sänkning av reningsverkets ventilationsbehov skulle därmed kunna ge stora besparingar i 

reningsverkets totala värmebehov. 

4.1.2. Värmekällor 

Enligt modellen i kapitel 3.2. kan den genomsnittliga instrålade effekten för varje månad beräknas 

och resultatet ges i figur 4.1. nedan. 
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Figur 4.1. Genomsnittlig instrålad effekt per månad. 

Värmeeffekten från lamporna är cirka 220 W i genomsnitt över dygnet. Värmeeffekten från övrig 

apparatur blir cirka 200 W, avrundat till en värdesiffra på grund av värdets osäkerhet. 

I tabell 4.2 visas den genomsnittliga effekten över året från värmekällor i byggnaden, alltså 

solinstrålning, personer och apparatur, beräknat enligt modellen presenterad i kapitel 3.2. 

Tabell 4.2. Uppskattade effekter från reningsverkets värmekällor. 

 Effekt (kW) 

Solinstrålning 0,41 
Personer 0,04 
Apparatur 0,42 

Totalt 0,87 
 

Som kan ses i tabell 4.2 ovan är det totala effekttillskottet från personer i byggnaden lågt i jämförelse 

med resterande värmekällor. I jämförelse med övriga värmekällor så är de fåtal personer som 

besöker reningsverket, under en begränsad tid per dag och med en relativt låg effektgenerering per 

person, inte särskilt påverkande för reningsverkets totala värmebalans, vilket verkar logiskt. 

4.1.3. Totalt 

När effekten från värmekällorna subtraheras från reningsverkets totala värmeförluster får erhålls det 

totala värmebehovet enligt tabell 4.3 nedan. 

Tabell 4.3. Det totala effektbehovet för reningsverket. 

 Effekt (kW) 

Värmeförluster 25,6 
Värmekällor 0,87 

Totalt 24,7 
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Som det går att se i tabell 4.3 ovan påverkar inte värmekällorna reningsverkets totala effektbehov 

särskilt mycket. Detta verkar rimligt då det inte finns något särskilt effektkrävande maskineri inne i 

byggnaden och därmed kommer värmesystemet att behöva stå för i stort sett alla reningsverkets 

värmeförluster. 

4.2. Energibehovet 
Utgåendes från uppvärmningens effektbehov samt antalet gradtimmar kan energibehovet för 

reningsverkets uppvärmning över ett år beräknas. 

4.2.1. Värmeförluster 

Det beräknade antalet gradtimmar, till inomhustemperaturer på 16 och 20   för Stockholm, blir 

cirka 75 000 Kh respektive 101 000 Kh. Därmed erhålls värden på energibehovet för transmission, 

ventilation och infiltration enligt tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Reningsverkets energibehov för transmission, ventilation, infiltration och varmvatten. 

 Energi (kWh) 

Transmission 19 700 
Ventilation 16 600 
Infiltration 2 400 
Varmvatten 1 500 

Totalt 40 200 
 

Beräkningarna visar att energibehovet för transmission är något större än det för ventilation, vilket 

kan tyckas märkligt då effektförlusterna för transmission är mindre. Detta kan dock förklaras med de 

olika utomhustemperaturer som har använts vid beräkningarna. För transmissionen användes DUT 

som antogs vara -16   medan en utomhustemperatur på -20   användes för ventilationen. 

Förlusterna via transmission påverkas nämligen inte lika snabbt som förlusterna via ventilation vid en 

temperatursänkning utomhus, vilket ligger till grund för dessa olika temperaturer. 

4.2.2. Värmekällor 

Samtliga effekter som presenterats i tabell 4.2 är genomsnittsvärden över antingen ett dygn eller ett 

år vilket innebär att det enklaste sättet att beräkna energitillskottet från värmekällorna är att helt 

enkelt multiplicera värmekällans effekt med tidsperioden (det vill säga ett år), vilket visas i tabell 4.5. 

Tabell 4.5. Reningsverkets energitillskott från solinstrålning, personer samt apparatur. 

 Energi (kWh) 

Solinstrålning 3 630 
Personer 350 
Apparatur 3 700 

Totalt 7 700 
 

Som kan ses i tabell 4.5. ovan så är, vilket var väntat, det genomsnittliga energitillskottet från 

personer i byggnaden relativt lågt i jämförelse med de andra värmekällorna på grund av det låga 

effektillskottet som denna post genererar. 
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4.2.3. Totalt 

När energitillskottet från värmekällorna subtraheras från reningsverkets totala energiförluster via 

transmission, ventilation, infiltration och varmvatten erhålls det totala energibehovet för 

uppvärmning enligt tabell 4.6 nedan. 

Tabell 4.6. Reningsverkets totala energibehov för uppvärmning. 

 Energi (kWh) 

Värmeförluster 40 200 
Värmetillskott 7 700 

Totalt 32 500 
 

Som det går att se i tabell 4.6 ovan påverkar värmekällorna den totala värmebalansen under året 

relativt mycket jämfört med hur de påverkar reningsverkets effektbehov. Detta är logiskt då effekten 

från reningsverkets värmekällor är mer eller mindre konstant över året medan värmeförlusterna 

varierar beroende på framförallt utomhustemperaturen. Detta innebär att värmekällorna aldrig 

riktigt uppnår någon form av ”extremfall” utan deras effekt är istället relativt jämnt fördelade över 

året och ger då en större påverkan när det årliga genomsnittet undersöks.  

4.3. Verifiering och rimlighetsbedömning 
För att bedöma resultatens rimlighet är det lämpligt att jämföra det totala uppskattade effekt- och 

energibehovet med elförbrukningen på Utö reningsverk (som projektgruppen har tillgång till via 

Skärgårdsstiftelsens inloggningssida på Vattenfall).  

År 2012 låg verkets maximala effekt under uppvärmningssäsongen på 32 kW och under 

sommarmånaderna juni–augusti låg den på 16–20 kW. Total energianvändning var cirka 108 000 

kWh.  Under 2011 var motsvarande värden 48 kW, 14–16 kW respektive cirka 119 000 kWh. Se bilaga 

2 för utförligare information om reningsverkets elförbrukning. 

Från ovanstående data kan det konstateras att verkets maximala effektbehov utan uppvärmning 

borde ligga någonstans mellan 14 och 20 kW. Detta skulle innebära att det maximala effektbehovet 

för uppvärmning var cirka 30 kW år 2011 och cirka 15 kW år 2012. Utifrån detta är det beräknade 

maximala effektbehovet på drygt 24 kW rimligt. 

Ventilationssystemet är sedan innan dimensionerat för en uppvärmningseffekt på 14,4 kW (se kapitel 

2.1.3), vilket innebär att resultatet på 15,3 kW för ventilationseffektförlusterna är något högt men 

fortfarande rimligt. 

Under perioden 26 november till den 7 februari 2013 (74 dagar) mättes den totala 

energianvändningen för reningsverkets tilluftssystem vilket inbegriper både energianvändningen för 

fläktsystemet samt för elpatronen vilken värmer tilluften som sugs in ovanför huvudingången. Den 

totala uppmätta elförbrukningen uppgick för denna period till 8 355 kWh.  

Det finns även ett antal elradiatorer installerade på olika platser i reningsverket vilka listas i tabell 4.7 

nedan. 
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Tabell 4.7. Installerade elradiatorer på reningsverket på Utö.(Studiebesök, 2013) 

Elradiator nr: Position Maximal effekt (W) 

1 Hall 500 
2 Duschrum 300 
3 Verkstad 1 000 
4 Kök 800 
5 Kontor 800 
6 Vindsutrymme 1 000 

 

Om det antas att samtliga av dessa radiatorer ger konstant full effekt under hela den nämnda 

perioden uppgår då den totala elförbrukningen till cirka 7 800 kWh. Detta ger en övre gräns för 

energin som behövs för att värma upp reningsverket. Om elförbrukningen för tilluftssystemet samt 

elförbrukningen för elradiatorerna, då dessa går på full effekt, adderas och extrapoleras över hela 

året ger detta en elförbrukning på cirka 80 000 kWh för uppvärmning av reningsverket. Det är tydligt 

att det beräknade energibehovet för uppvärmning av reningsverket faller under denna maximigräns, 

vilket bekräftar att resultatet ej är helt orimligt. Om hänsyn tas till att ingen uppvärmning krävs under 

cirka tre månader om året skulle motsvarande maximivärde för uppvärmningen bli ungefär 60 000 

kWh. Det bör även noteras att den uppmätta perioden, då värdena för tilluftssystemets 

elförbrukning insamlats, var under vintern vilket innebär att tilluftssystemet var tvunget att värma 

luften mer än i genomsnitt och därmed förbrukade mer el än i genomsnitt över året. Det är även en 

grov approximering att anta att radiatorerna alltid är på samt ger full värmeeffekt, men denna analys 

kan användas för att etablera en övre gräns. 

4.4. Ekonomisk analys 
Värdena på inbetalningsöverskotten för respektive uppvärmningsmetod kan beräknas när det årliga 

energibehovet för uppvärmning är känt.  

Genom att multiplicera det genomsnittliga elpriset med det årliga energibehovet för uppvärmning 

ger detta att den totala nuvarande elkostnaden för uppvärmning ligger på cirka 29 500 kr/år. 

Inbetalningsöverskottet, det vill säga årsbesparingen, för de olika uppvärmningssystemen beräknas 

enligt den respektive metod som presenterats för de olika värmesystemen i kapitel 3.4. Det bör 

noteras att ingen hänsyn har tagits till årliga underhållskostnader som uppkommer för systemen, 

främst på grund av att sådana kostnader är svåra att rättvist uppskatta. Dessa kostnader påverkar 

nuvärdesanalysen men det bör också observeras att Skärgårdsstiftelsen redan betalar vissa 

underhållskostnader för det befintliga systemet (om än troligen mindre än de som analyserats här) 

som inte har medräknats i kostnaden för uppvärmningen. Detta faktum motiverar till viss del 

försummandet av dessa kostnader. 
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4.4.1. Resultat av nuvärdesanalys 

I tabell 4.8 samt figur 4.2 och figur 4.3 sammanställs samtliga uppvärmningsmetoder med tillhörande 

värden på återbetalningstid, nuvärde etc. 

Tabell 4.8. Grundinvesteringskostnaden, årliga inbetalningsöverskottet samt återbetalningstiden enligt ”Pay-

back-metoden” för samtliga uppvärmningsalternativ. 

 Grundinvestering (kr) Inbetalningsöverskott (kr/år) Återbetalningstid (år) 

Ved 167 000 24 000 7,0 
Pellets 154 000 16 300 9,5 
Alt. 1 51 200 9 600 5,3 
Alt. 2 70 000 14 100 5,0 
Alt. 3 65 000 11 400 5,7 

Alt. 4 133 000 24 700 5,4 
Alt. 5 107 200 20 500 5,2 
Alt. 6 78 400 14 900 5,2 
Alt. 7 102 200 17 300 5,9 
Alt. 8 61 200 15 500 3,9 
Alt. 9 90 000 19 800 4,5 
Alt. 10 85 000 17 400 4,9 
 

I nedanstående grafer presenteras nuvärdet över tiden för de olika investeringsalternativen i tabell 

4.8. 

 

Figur 4.2. Nuvärdet för uppvärmningsalternativen ved, pellets samt alt. 1 till alt. 4 över tiden. 

-200000 

-150000 

-100000 

-50000 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

N
u

vä
rd

e
 (

kr
) 

År efter investering 

Ved 

Pellets 

Alt. 1 

Alt. 2 

Alt. 3 

Alt. 4 



55 
 

 

Figur 4.3. Nuvärdet för uppvärmningsalternativen alt. 5 till alt. 10 över tiden. 

Som synes i graferna ovan erhålls ”break-even”- tider på mellan 5 och 8 år för samtliga alternativ 

förutom ved och pellets. Samtliga värmeåtervinningssystem verkar i detta fall ge liknande kurvor 

förutom alternativ 4 vilket har en något högre grundinvestering än de andra systemen, men det ger 

dock även ett bättre inbetalningsöverskott. Detta beror delvis på det faktum att alternativ 4 är ett 

något mer invecklat system än de andra systemen. Ved och pellets skiljer sig även något från de 

andra kurvorna, då de bägge kräver investeringar i relativt dyra vattenburna värmesystem vilket ger 

bägge alternativ en hög grundinvestering. Investering i en pelletspanna ger i denna analys klart sämst 

resultat av alla alternativen, främst på grund av alternativets höga grundinvestering. 

4.5. Val av huvudalternativ 
Som huvudalternativ väljs värmeåtervinningssystem 4, 8 och 9. Alternativ 4 ger högst nuvärde efter 

16 år och framåt. Detta alternativ ger dock inte den kortaste återbetalningstiden av samtliga 

uppvärmningsmetoder, men eftersom återbetalningstiden skiljer sig relativt lite mellan de olika 

alternativen anses den något längre återbetalningstiden vara acceptabel med tanke på hur pass 

mycket större nuvärdet blir senare i investeringens livslängd jämfört med andra alternativ. 

Med ett kortare tidsperspektiv på upp till 15 år är dock alternativ 8 och 9 rimligare, vilket kan ses i 

tabell 4.9. Dessa kräver en lägre grundinvestering än alternativ 4 vilket troligtvis är av intresse för 

Skärgårdsstiftelsen. Att betrakta eventuella återbetalningar som ligger så långt bort i tiden som 16 år 

eller mer kan även anses osäkert då många oväntade förändringar kan inträffa. Det är dessutom 

möjligt att systemet redan har gått sönder vid denna tidpunkt. 

Tabell 4.9. ”Break-even” samt nuvärde efter 10 och 15 år för alternativ 4, 8 och 9. 

 ”Break-even” (år) Nuvärde, 10 år (kr) Nuvärde, 15 år (kr) 

Alt. 4 7,3 32 900 78 600 
Alt. 8 4,9 43 000 71 700 
Alt. 9 5,9 42 900 79 500 
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Som tabellen visar ger alternativ 8 högst nuvärde efter 10 år, vilket beror på den lägre 

grundinvesteringen. Dock är årsbesparingen större för alternativ 4 och 9, vilket reflekteras i nuvärdet 

efter 15 år. 

Både ved och pellets anses vara olämpliga och väljs bort på grund av framför allt de höga 

grundinvesteringarna och de relativt låga nuvärdena. De bägge uppvärmningsformerna kräver 

dessutom mycket utrymme, dels för själva anläggningen men också för bränsleförrådet, och det är 

oklart om det finns tillräckligt med utrymme för systemen. Bränslet måste även transporteras ut till 

ön vilket leder till många praktiska problem och hur denna transport ska ske är också osäkert. 

Systemen måste även underhållas mer än andra uppvärmningsalternativ och i fallet ved så måste 

bränslet fyllas på ofta, vilket orsakar extraarbete för personalen. Underhållet kan då mycket väl ge en 

stark negativ påverkan på den beräknade besparingen vilket därmed skulle göra investeringen ännu 

mindre lönsam. 

Övriga alternativ väljs helt enkelt bort på grund av att de tre föreslagna huvudalternativen ger klart 

bäst nuvärde till en rimlig grundinvestering. 
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4.6. Känslighetsanalys 
I syfte att uppskatta hur känsligt resultatet är för eventuella förändringar genomförs en 

känslighetsanalys för de föreslagna huvudalternativen. Känslighetsanalysen kan då dels bekräfta 

resultatet genom att indikera hur stora säkerhetsmarginalerna är samt göra en prognos för hur 

investeringen skulle reagera inför framtida förändringar såsom höjt elpris, högre ränta på eventuella 

lån etc. 

I denna rapport är det främst fyra värden vilka anses vara viktiga för slutresultatet samtidigt som de 

troligtvis varierar från det uträknade värdet. Dessa värden är elpris, grundinvestering, värmebehov 

samt kalkylränta. Samtliga av dessa värden påverkar det slutgiltiga nuvärdet för investeringen. För 

varje variabel presenteras en graf där enbart en av de fyra variablerna varieras åt gången. Det är då 

möjligt att se vilka variabler som påverkar slutresultatet, det vill säga nuvärdet, mest. 

Slutligen presenteras även en graf där samtliga värden (elpris, värmebehov, kalkylränta och 

grundinvestering) varieras till att anta det värde vilket ger det sämsta samt det bästa resultatet vid 

sina respektive känslighetsanalyser. Därmed kan ett ”sämsta” samt ett ”bästa” scenario utvärderas. 

Nuvärdet beräknas såsom det är givet tidigare i rapporten. Nuvärdet över tiden beräknas då för 10 

olika parameterkombinationer där värmebehovet, elpriset, kalkylräntan samt grundinvesteringen 

varieras, i den ordningen, med 20 % både upp och ner och presenteras i var sin graf. 

Då variationen i elpriset antas vara momentan vid år 0, till exempel vid byte av elavtal, är det 

fördelaktigt att även få en uppskattning kring hur den genomsnittliga elprisutvecklingen påverkar 

nuvärdet. Den genomsnittliga elprisutvecklingen har varit 3 öre/kWh för rörligt elavtal exklusive 

moms sedan 1990 enligt kapitel 2.5.1.2. I början ger detta en genomsnittlig procentuell ökning av 

elpriset på ca 2,7 %. Detta kan då översättas till en minskning av kalkylräntan på ca 2,7 

procentenheter i början av investeringens livslängd. Räknat över 15 år ger det en genomsnittlig 

procentuell ökning av elpriset på cirka 2,3 %. Detta kan då översättas till en minskning av 

kalkylräntan på 2,3 procentenheter sett över 15 år. Sett över 30 år blir minskningen av kalkylräntan 

ca 2 procentenheter. Med hjälp av detta är det möjligt att räkna med elprisutvecklingen i nuvärdet. 

Känslighetsanalysen nedan genomförs för de 3 huvudalternativ som presenterats i kapitel 4.5. 
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4.6.1. Alternativ 4 

Alternativet utnyttjar en värmeväxlare i bassängen och en värmepump som värmer byggnaden. Figur 

4.4 till 4.7 visar hur nuvärdet varierar med tiden när energibehovet, elpriset, kalkylräntan och 

grundinvesteringen ändras. Figur 4.8 visar vad som händer i bästa och i sämsta fallet. 

 

 

Figur 4.4. Variation av energibehov. 

 

Figur 4.5. Variation av elpris. 
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Figur 4.6. Variation av kalkylränta. 

 

Figur 4.7. Variation av grundinvestering. 
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Figur 4.8. Nuvärdet då samtliga variabler antar sina ”sämsta” respektive ”bästa” värden. 

Det bör nämnas att om effektbehovet sjunker med 20 % alternativt ökar med 20 % så måste även 

anläggningen dimensioneras därefter. Ett mindre effektbehov innebär en mindre grundinvestering 

och vice versa. I detta fall leder en minskning med 20 % till att grundinvesteringen sjunker till cirka 

119 000 kr och ökar effektbehovet med 20 % leder det till att grundinvesteringen ökar till cirka 145 

000 kr (REPAB Fakta, 2011). Detta påverkar därmed nuvärdesanalysen men har trots detta inte 

undersökts närmare. 

Ovanstående grafer visar att det i slutändan är grundinvesteringen som påverkar nuvärdet minst. 

Detta är rätt rimligt eftersom den enbart påverkar det omedelbara värdet i investeringens början, 

men har inte samma kumulativa effekt som kalkylräntan och inbetalningsöverskottet. 

Grundinvesteringen ger dock en större påverkan på tiden till ”break-even”. 

Variation av elpriset och värmebehovet ger i detta fall mycket liknande konsekvenser för nuvärdet. 

Detta är rimligt då den totala besparingen, inbetalningsöverskottet, är nästan direkt proportionerligt 

mot både elpriset och energibehovet. Ett lägre elpris eller ett lägre energibehov ger en lägre 

besparing och vice versa. Kalkylräntan har i detta fall de största långtgående konsekvenserna. På 

grund av det relativt korta tidsspannet på 30 år så skiljer sig dock inte den totala 

nuvärdesförändringen särskilt mycket från hur elpriset eller energibehovet påverkar nuvärdet. I ett 

kortare, och kanske även något rimligare, tidsperspektiv så skulle kalkylräntan bli ännu mindre viktig 

än vad t.ex. elpriset eller energibehovet är för nuvärdet. Den viktigaste faktorn för investeringens 

lönsamhet kan därmed anses vara elpriset samt byggnadens värmebehov. 

Det är dock tydligt att oavsett variationer av dessa värden är investeringen klart lönsam med en 

återbetalningstid på enbart 5-9 år. Enbart i det värsta tänkbara fallet då samtliga av dessa variabler 

antar sina sämsta värden är investeringen inte lönsam inom en 15-årsperiod. Det bör dock noteras 

att trots att investeringen i detta fall ej är ekonomiskt lönsam så ger den fortfarande en positiv effekt 

på koldioxidutsläppen i Sverige eftersom systemet förbrukar mindre energi än det nuvarande. 

Ytterligare kan observeras att om dessa variabler istället antar sina bästa värden kan 

återbetalningstiden bli endast 3 år och med ett nuvärde efter 15 år på cirka 258 000 kr. Det är dock 

något osannolikt att det sämsta eller det bästa tänkbara fallet skulle inträffa. 
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4.6.2. Alternativ 8 

Alternativet utnyttjar vätskekopplade batterier som förvärmer tilluften samt en luft-luftvärmepump 

som värmer hallen. Figur 4.9 till 4.12 visar hur nuvärdet varierar med tiden när energibehovet, 

elpriset, kalkylräntan och grundinvesteringen ändras. Figur 4.13 visar vad som händer i bästa och i 

sämsta fallet. 

 

 

Figur 4.9. Variation av energibehov. 

 

Figur 4.10. Variation av elpris 
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Figur 4.11. Variation av kalkylränta. 

 

Figur 4.12. Variation av grundinvestering. 
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Figur 4.13. Nuvärdet då samtliga variabler antar sina ”sämsta” respektive ”bästa” värden. 

Dessa grafer påminner om graferna i kapitel 4.7.1. Grundinvesteringen ger inte en lika stor påverkan 

på nuvärdet som elpriset, energibehovet eller kalkylräntan. Energibehovet ger här den största 

enskilda påverkan på det totala inbetalningsöverskottet med en variation mellan 114 000 kr och 30 

000 kr i nuvärde efter 15 år samt en variation av tiden till ”break-even” mellan 4 och 8 år. För detta 

alternativ ger dock inte en variation av effektbehovet en direkt påverkan på grundinvesteringen. 

I övrigt är varje parameters påverkan på nuvärdet lik det som konstaterades i kapitel 4.6.1. och 

elpriset samt värmebehovet kan anses vara de viktigaste faktorerna. 

Investeringen är i värsta fall inte ekonomiskt lönsam efter 15 år men nuvärdet i det scenariot är dock 

högre än för föregående alternativ. 
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4.6.3. Alternativ 9 

Alternativet utnyttjar en roterande värmeväxlare som förvärmer tilluften samt en luft-

luftvärmepump som värmer hallen. Systemet är därmed nästintill identiskt med alternativ 8 men 

använder en annan typ av värmeväxlare. Figur 4.14 till 4.17 visar hur nuvärdet varierar med tiden när 

energibehovet, elpriset, kalkylräntan och grundinvesteringen ändras. Figur 4.18 visar vad som händer 

i bästa och i sämsta fallet. 

 

 

Figur 4.14. Variation av energibehov. 

 

Figur 4.15. Variation av elpris. 
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Figur 4.16. Variation av kalkylränta. 

 

Figur 4.17. Variation av grundinvestering. 
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Figur 4.18. Nuvärdet då samtliga variabler antar sina ”sämsta” respektive ”bästa” värden. 

Även denna investering påverkas på ett liknande sett vid variation av de fyra variablerna som de 

tidigare två alternativen. Av de fyra variablerna påverkas inbetalningsöverskottet mest av 

energibehovet vilket ger en variation på nuvärdet vid 15 år på mellan 38 000 kr och 121 000 kr samt 

en tid till ”break-even” på mellan 4 och 9 år. Inte heller för detta alternativ ger en förändring av 

effektbehovet någon direkt skillnad på grundinvesteringen. 

4.6.4. Övriga system 

En känslighetsanalys för övriga system följer samma mönster med liknande grafer som resultat. Dock 

presenteras ej dessa värden här då detta anses bli alltför oöverskådligt och inte heller är särskilt 

väsentligt för projektets syfte.   
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4.7. Hållbarhetsperspektiv 
Som en del av projektet är det lämpligt att ge en viss fokus till hållbarheten för de valda 

uppvärmningssystemen, både ur en social, ekonomisk och inte minst ekologisk synvinkel. I detta fall 

är den sociala hållbarheten av uppvärmningslösningarna något svåra att definiera, men det kan 

absolut anses inbegripa faktorer såsom komfort; både gällande temperatur, arbetsinsats, buller etc. 

I detta fall kan samtliga huvudalternativ socialt anses vara hållbara då de inte orsakar några särskilda 

olägenheter för reningsverkets personal eller andra i omgivningen. Systemen kräver inga större 

mängder underhåll och om de installeras korrekt och fungerar som planerat ska de även kunna ge en 

bekväm temperatur i reningsverket under hela året. Alternativ 8 och 9 är dock dimensionerade för 

att temperaturen i bassänghallen ska vara cirka 8–10  , men då detta utrymme normalt sett inte 

besöks av personalen förutom under korta perioder anses det vara acceptabelt att bassänghallen 

endast håller en lägre underhållstemperatur. 

Det ekonomiska perspektivet är i detta fall mer påtagligt då det mer eller mindre bestäms av 

investeringens lönsamhet. En noggrann analys har genomförts för att bestämma just detta resultat, 

vilket har legat som huvudfokus för projektet. Här kan det konstateras att investeringen är 

ekonomiskt hållbar då samtliga huvudalternativ genererar en vinst efter cirka 5 till 7 år och därmed 

är lönsamma investeringar för Skärgårdsstiftelsen. Nuvärdet ökar sedan markant efter att ”break-

even” är nådd, särskilt för alternativ 4, och ger därmed ännu större besparingar senare i 

investeringarnas livstid. Alternativ 4 kräver dock en relativt stor grundinvestering men då 

kalkylräntan satts relativt högt under nuvärdesanalysen kan det anses att även med ränta för 

eventuella lån inräknat så är investeringen lönsam. De andra alternativen har något lägre 

grundinvesteringar vilket leder till att mindre lån måste tas, om några alls. 

Ur en ekologisk synvinkel är det en förbättring från tidigare system då det krävs mindre elenergi för 

uppvärmningen, vilket i slutändan leder till mindre utsläpp vid elproduktionen. Energibesparingen 

per år blir för alternativ 4 cirka 26 000 kWh per år. Räknat med det genomsnittliga värdet för 

koldioxidutsläpp per kWh för svensk elproduktion, 20 gram/kWh (Kellberg, 2012), ger detta att 

investeringen skulle spara cirka 0,52 ton i koldioxidutsläpp per år. Motsvarande värden för alternativ 

8 och 9 är cirka 0,33 respektive 0,42 ton per år. Det finns dock faktorer såsom koldioxidutsläpp på 

grund av produktion, installation, underhåll etc. av systemet, men då en rättvis analys av detta skulle 

kräva en fullständig livscykelanalys kommer detta inte att undersökas närmare då det anses ligga 

utanför projektets arbetsområde. 
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4.8. Diskussion 
Modellen som har använts vid beräkningen av reningsverkets värmebehov är en något omständlig 

sådan med många värden vilka måste bestämmas. Många av dessa värden är dock något svåra att 

bestämma och i några fall har rimliga antaganden fordrats för att ge ett värde på en nödvändig 

variabel. På grund av dessa olika variablers möjlighet att variera kring det antagna värdet finns det en 

viss osäkerhet i värmebehovet. Denna osäkerhet ger därmed en osäkerhet i resultatet från 

nuvärdesanalysen. Även storleken på denna variation är svår att uppskatta eftersom det är relativt 

många värden som har möjlighet att variera i modellen.  

Om det behövs ett mer exakt värde på reningsverkets värmebehov vore det möjligtvis lämpligt att 

använda någon form av färdigt modelleringsprogram med vilket en eventuellt mer noggrann 

uppskattning skulle kunna erhållas. Det bör dock noteras att dessa typer av program ofta baserar sig 

på samma metoder som använts i detta projekt men med den huvudsakliga skillnaden att de är mer 

automatiserade. De är även i många fall relativt dyra vilket har begränsat projektgruppens 

möjligheter att införskaffa sådan programvara. 

Värmebehovets påverkan på det slutgiltiga nuvärdet är dock inte extremt och även om det slutligen 

varierar något från det beräknade värdet skulle investeringen fortfarande vara lönsam. Även 

kalkylräntan ger en stor påverkan på nuvärdet. Kalkylräntan är i detta fall svår att uppskatta och kan i 

många fall sättas godtyckligt beroende på hur säker investeringen bör vara. Faktorer som 

kalkylräntan bör ta hänsyn till är bland annat inflation, räntor på eventuella lån som måste tas för att 

finansiera investeringen, säkerhetsmarginal för investeringen etc. För att bestämma en mer rättvis 

kalkylränta, om detta behövs, bör en konsult hyras in. På grund av den väl tilltagna kalkylräntan vid 

nuvärdesanalysen kan investeringarna dock anses vara relativt säkra, även med lån inräknat. 

Denna rapport har, på grund av dess huvudsakliga tänkta arbetsområde, inte behandlat själva 

dimensioneringen samt installationen av värmesystemet i någon närmare detalj. Då denna 

dimensionering och installation ändå bör utföras av en professionell firma ansågs det inte vara 

relevant att behandla detta i någon närmare detalj. 
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5. Slutsatser och förslag på framtida arbete 
Projektet visar att reningsverkets omkostnader kan minskas rejält genom en investering i ett nytt 

värmesystem, trots höga investeringskostnader. På grund av den höga antagna kalkylräntan vid 

nuvärdesanalysen kan grundinvesteringen eventuellt finansieras med lån. Det relativt höga 

värmebehovet ger att en stor mängd el kan sparas genom ett byte till något av de tre föreslagna 

uppvärmningssystemen. Då minskar både Skärgårdsstiftelsens kostnader men även 

miljöbelastningen i och med mindre koldioxidutsläpp. Detta går även bra ihop med 

Skärgårdsstiftelsens policy om en hållbar förvaltning av dess skärgårdsområden. 

Ett framtida arbete som kan ge utdelning kan vara att närmare betrakta uppvärmningsalternativen 

ved och pellets och de eventuella besparingar som kan uppstå vid installation av systemen. Den 

ekonomiska kalkylen angående ved och pellets som presenterats i denna rapport är något grov och 

ger enbart en fingervisning om lönsamheten för respektive system. Problem som skulle behöva lösas 

i detta fall är att bestämma var systemet kan placeras och hur det ska installeras, samt hur bränslet 

skall inhämtas och hur underhållet av pannorna skall ombesörjas. Är dessa problem lösbara och 

systemen fortfarande ekonomiskt hållbara så kan ved eller pellets möjligen fortfarande vara rimliga 

uppvärmningsalternativ. 

Något annat som kan vara intressant att undersöka är fler möjligheter att utnyttja bassängvattnet i 

reningsverket. Det är möjligt att det antagande som gjorts angående temperaturen hos vattnet är 

felaktigt och en mätning borde kunna utföras utan större besvär. Om det skulle visa sig att 

temperaturen är högre än det antagna värdet finns en ännu större besparingspotential. 

I detta projekt har endast ett alternativt elhandelsavtal undersökts, vilket inte visade sig minska 

kostnaderna för reningsverket. Det kan dock finnas andra avtal som kan vara att föredra och detta 

bör därför utredas noggrannare. 

Vidare arbete som kan vara till fördel för Skärgårdsstiftelsen vore att undersöka andra möjliga 

energibesparingar på reningsverket, det vill säga inte enbart begränsat till uppvärmningen av 

byggnaden. Saker som kan undersökas är till exempel belysning och maskiner i byggnaden. Om detta 

är inom en rimlig storleksordning för ett projektarbete låter dock rapportförfattarna vara osagt. 
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Bilaga 1. Ritningar 
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Bilaga 2. Reningsverkets förbrukade effekt och energi 2012 samt 2011 
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Bilaga 3. MATLAB-kod för beräkning av gradtimmar i Stockholm 
% Alternativ uppv‰rmning av reningsverket pÂ Utö 
% Kandidatarbete av Robin Kauppinen och Rasmus Bergström 

  
% Gradtimmar för reningsverket 

  
% 2013-03-31 

  

  
clear all 
close all 
clc 

  

  
T_i_vektor = zeros(19,1)+10;        % vektor med komponenter = 

inomhustemperaturen 

  
T_u_vektor = zeros(19,1); 

  
% temperaturintervall: 
%          1     2    3    4    5    6    7   8   9  10  11  12   13   14 
min = [  -20   -15  -10   -8   -6   -4   -2   0   2   4   6   8   10   12   

14   16   18   20   25]';  
max = [-15.1 -10.1 -8.1 -6.1 -4.1 -2.1 -0.1 1.9 3.9 5.9 7.9 9.9 11.9 13.9 

15.9 17.9 19.9 24.9 29.9]'; 

  

  
for i=1:19 

     
    T_u_vektor(i) = mean([min(i) max(i)]); 

     

     
end 
delta_tau = [2 8 7 13 21 30 46 114 105 84 78 72 80 98 101 72 36 30 

3]'*8.76; 

  
delta_T_m = 1/sum(delta_tau(1:12))*sum((T_i_vektor(1:12)-

T_u_vektor(1:12)).*delta_tau(1:12)) 

  
S1 = sum((T_i_vektor-T_u_vektor).*delta_tau) 
S2 = sum(delta_tau(1:12))*delta_T_m 
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Bilaga 4. Värmebalansberäkning då värmeåtervinningssystem 4 

används 
Nedan görs en överslagsberäkning för värmebalansen i kontor, kök, duschrum och korridor då 

utetemperaturen är -20   och tilluften håller +28  . Tabell A1 visar areor för olika sektioner, 

hämtade från ritningarna i bilaga 1, samt respektive U-värden. 

 

Tabell A1. Olika sektioners areor i kontor+kök+duschrum+korridor och deras respektive U-värden. 

Sektion Area (m2) U-värde (W/m2K) 
Fönster 1,82 1,9 
Dörr 1,52 3 
Ytterväggar 38,18 0,3 
Tak 50,22 0,2 
Golv 50,22 0,3 
 

Transmissionsförlusterna blir (med en inomhustemperatur på 20  , en grundvattentemperatur på 8 

  och en DUT på -16  ) cirka 1 240 W. Vad gäller infiltrationen antas att dessa utrymmen står för 

cirka en fjärdedel av byggnadens totala infiltrationsförluster (baserat på arean som står för ungefär 

en fjärdedel av totalarean), vilket motsvarar 240 W. Den totala förlusten är således cirka 1 500 W. 

Värmetillförseln sker via tilluften, med ett totalt flöde på 167 l/s, samt från interna värmekällor. 

Tilluften håller 28   och ger därmed värmeeffekten                              W. 

Enbart detta räcker för att täcka upp förlusterna via transmission och infiltration och medräknat de 

interna värmekällorna finns även en extra felmarginal. 
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Bilaga 5. MATLAB-kod för alternativ 1 
% Alternativ uppv‰rmning av reningsverket pÂ Utˆ 
% Kandidatarbete av Robin Kauppinen och Rasmus Bergstrˆm 

  
% Alternativa system 

  
% 2013-04-26 

  
%% 1. V‰tskekopplade batterier mellan till- och frÂnluft, ingen avluft 

  
clear all 
close all 
clc 

  
disp('1. V‰tskekopplade batterier mellan till- och frÂnluft') 

  

  
T_f = 22; 
T_i = 20; 
rho = 1.2; 
c_p = 1000; 
V_prick = 1150/3600; 

  

  
k_drift = 12/(21-9)*6/7;            % inte samma k_drift som i rapporten 

  
eta_1 = 0.55; 

  
T_um = (20-eta_1*T_f)/(1-eta_1); 

  

  
J1 = varmeaterv(T_um); 

  

  
Q_med = V_prick*rho*(1-eta_1)*J1*k_drift 

  
Q_utan = 16590; 

  

  
arsbesparing = Q_utan-Q_med 
arsverkningsgrad = arsbesparing/Q_utan 

  
a = arsbesparing*0.95 
r = 0.05; 
n = 10 
R = 0; 

  
G = 2*10000+7200+4000+10000+10000         % 2 st v‰rmebatterier inkl 

styrutr, cirk.pump, frÂnlfl‰kt, v‰rmeledningar, anpassning av bef kanaler 

  
NV = a*(1-(1+r)^(-n))/r+R/(1+r)^n-G 
PB = G/a 

  
break_even = -log10(1-G/a*r)/log10(1+r)
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Bilaga 6. MATLAB-kod för alternativ 4 
%% 4. Vvx i bass‰ngen och en v‰rmepump som arbetar mellan 8 och 35 grader 

  
clear all 
close all 
clc 

  
disp('4. Vvx i bass‰ngen och en v‰rmepump som arbetar mellan 8 och 35 

grader') 
c = 1 
Q_utan = c*32500;          % kWh 
q_utan = c*24700;          % W 
T_vatten = 8; 
T_k = 35; 

  

  

  

  
SPF_carnot = (T_k+273)/(T_k-T_vatten) 
SPF = 5 

  
Q_med = Q_utan/SPF 

  
q_med = q_utan/SPF; 

  

  
Q_prick_kyl = q_med*(SPF-1) 

  
arsbesparing = Q_utan-Q_med 

  

  

  

  
a = arsbesparing*0.95 
r = 0.05; 
n = 10 
R = 0; 

  
G = 133000      % kylanl‰ggning 20 kW 

  
NV = a*(1-(1+r)^(-n))/r+R/(1+r)^n-G 
PB = G/a 

  
break_even = -log10(1-G/a*r)/log10(1+r) 
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Bilaga 7. MATLAB-kod för alternativ 5 
%% 5/6/7. Vvx i bass‰ngen som fˆrv‰rmer tilluften och en 

roterande/platt/v‰tskekopplad vvx 

  
clear all 
close all 
clc 

  
disp('5/6/7. Vvx i bass‰ngen som fˆrv‰rmer tilluften och en 

roterande/platt/v‰tskekopplad vvx') 

  

  
T_v = 8; 
T_f = 22; 
T_i = 20; 

  
rho = 1.2; 
c_p = 1000; 
V_prick = 1150/3600; 

  

  
eta_1 = 0.55; 
eta_2 = 0.8; 
d = 1; 
[tau T_u] = data_sthlm_1960_2012(d);            % funktion som innehÂller 

dygnstemperaturdata fˆr Stockholm mellan 1960 och 2012 

  

  
T_1 = eta_1*(T_v-T_u)+T_u; 
T_2 = eta_2*(T_f-T_1)+T_1; 

  
delta_T = T_2-T_1; 
T_a = T_f-delta_T; 
raknare1 = 1; 
Q_vent_kontor = 0; 

  

  
while T_2(raknare1)<=T_i-2 

  
Q_vent_kontor = Q_vent_kontor+V_prick*rho*(T_i-T_2(raknare1))*24*6/7*12/24; 

  
raknare1 = raknare1+1; 

  
end 

  
Q_vent_kontor 

  
raknare2 = 1; 
Q_vent_hall = 0; 

  
while T_a(raknare2)<=8 
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Q_vent_hall = Q_vent_hall+V_prick*rho*(8-T_a(raknare2))*24*6/7*12/24; 

  
raknare2 = raknare2+1; 

  
end 

  
Q_vent_hall 

  
Q_med = Q_vent_kontor+Q_vent_hall 
Q_utan = 16590; 
arsbesparing = 444+5300+Q_utan-Q_med            % infilt- och 

transmissionsbesparing fˆr hallen samt tot ventilationsbesp. 

  

  

  

  
a = arsbesparing*0.95 
r = 0.05; 
n = 10 
R = 0; 

  
G = 10000+10000+10000+60000+10000+7200      % batteri inkl styrutr + 

v‰rmerˆr + vvx i bass‰ng + roterande aggr + anpassning av bef kanaler + 

cirk.pump 
%G = 10000+10000+10000+2*10000+4000+10000+2*7200       % batteri inkl 

styrutr + v‰rmerˆr + vvx i bass‰ng + 2 batterier + frÂnlfl‰kt + v‰rmerˆr + 

2 cirk.pumpar 
%G = 10000+10000+10000+55000+10000+7200      % batteri inkl styrutr + 

v‰rmerˆr + vvx i bass‰ng + plattaggr + anpassning av bef kanaler + 

cirk.pump 

  
NV = a*(1-(1+r)^(-n))/r+R/(1+r)^n-G 
PB = G/a 

  
break_even = -log10(1-G/a*r)/log10(1+r) 
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Bilaga 8. MATLAB-kod för alternativ 8 
%% 8/9/10. Roterande/platt/v‰tskekopplad vvx som fˆrv‰rmer tilluften + 

luftluftvp som v‰rmer hallen 

  
clear all 
close all 
clc 

  
disp('8/9/10. Roterande/platt/v‰tskekopplad vvx som fˆrv‰rmer tilluften + 

luftluftvp som v‰rmer hallen') 
T_f = 22; 
T_i = 20; 

  
rho = 1.2; 
c_p = 1000; 
V_prick = 1150/3600; 
SPF = 2.2; 
c = 1 

  

  
eta = 0.8 
d = 1; 
[tau T_u] = data_sthlm_1960_2012(d); 

  

  
T_1 = eta*(T_f-T_u)+T_u; 

  
delta_T = T_1-T_u; 
T_a = T_f-delta_T; 
raknare1 = 1; 
Q_vent_kontor = 0; 

  

  
while T_1(raknare1)<=T_i-2 

  

  

  
Q_vent_kontor = Q_vent_kontor+V_prick*rho*(T_i-T_1(raknare1))*24*12/24*6/7; 

  

  

  
raknare1 = raknare1+1; 

  
end 

  
Q_vent_kontor 

  
raknare2 = 1; 
Q_vent_hall = 0; 

  
while T_a(raknare2)<=8 

  

  
Q_vent_hall = Q_vent_hall+V_prick*rho*(8-T_a(raknare2))*24*6/7*12/24; 
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raknare2 = raknare2+1; 

  
end 

  
Q_vent_hall 
Q_trans_hall = 4300; 
%Q_infilt_utan = 0.01*rho*75000; 

  
Q_infilt_hall = 0.01*rho*38000; 
Q_kallor_hall = 877/3*8.76;             % stˆrst anv av lampor i 

kontorsdelen, d‰rav faktorn 1/3 

  
Q_tot_hall = Q_vent_hall+Q_trans_hall+Q_infilt_hall-c*Q_kallor_hall 
E_hall = Q_tot_hall/SPF 

  
Q_med = Q_vent_kontor+E_hall 
%Q_utan = 16590+9640+900-Q_kallor_hall;             % fˆrluster fˆr totala 

vent samt fˆr trans och infiltr i hallen (+ k‰llor) 
Q_utan = c*16590+c*9640+c*900-c*Q_kallor_hall 
arsbesparing = Q_utan-Q_med             

  

  
a = arsbesparing*0.95 
r = 0.05; 
n = 10; 
R = 0; 

  
if eta==0.55 
    G = 2*10000+7200+4000+10000+20000      % 2 v‰rmebatterier (inkl 

styrutr), cirk.pump, frÂnluftsfl‰kt, v‰rmerˆr, luft-luftvp 

     
elseif eta==0.65 
    G = 55000+10000+20000               % plattagg + anp av bef kanaler + 

luft-luftvp 

     
else 

            
G = 60000+10000+20000                % roterande agg + anp av bef kanaler + 

luft-luftvp 

  
end 
NV = a*(1-(1+r)^(-n))/r+R/(1+r)^n-G 
PB = G/a 

  
break_even = -log10(1-G/a*r)/log10(1+r) 
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Bilaga 9. Förbrukad el samt kostnader mellan apr 2008 och dec 2012 
 

Anläggning: TYR735999100057699212 

 Namn: Skärgårdsstift i Stockholms Län  

Adress: Reningsverket Utö 

 

 

  

  

    Mätpunkt: 1 

  

    Fr.o.m 2006-01-01 

  T.o.m 2012-12-31 

  Periodstorlek Månad 

  Enhet kWh kr (inkl. moms) kr/kWh (inkl. moms) 

    Datum Värde 

  2008-04-01 00:00 9602,3 11970 1,247 

2008-05-01 00:00 7802 9589 1,229 

2008-06-01 00:00 11547,5 16267 1,409 

2008-07-01 00:00 18894,2 22631 1,198 

2008-08-01 00:00 13323,4 21201 1,591 

2008-09-01 00:00 6701,1 10166 1,517 

2008-10-01 00:00 8316,6 11611 1,396 

2008-11-01 00:00 10590,6 15333 1,448 

2008-12-01 00:00 13823,5 18383 1,330 

2009-01-01 00:00 13459,5 17813 1,323 

2009-02-01 00:00 11265,6 14854 1,319 
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2009-03-01 00:00 13982,4 17961 1,285 

2009-04-01 00:00 10279,5 11322 1,101 

2009-05-01 00:00 7810 8409 1,077 

2009-06-01 00:00 11001 12615 1,147 

2009-07-01 00:00 17350,4 18868 1,087 

2009-08-01 00:00 11099,3 12933 1,165 

2009-09-01 00:00 5579,5 6645 1,191 

2009-10-01 00:00 9195 10267 1,117 

2009-11-01 00:00 8826,9 11623 1,317 

2009-12-01 00:00 13135,7 18773 1,429 

2010-01-01 00:00 23755,6 39065 1,644 

2010-02-01 00:00 21651,1 44131 2,038 

2010-03-01 00:00 18813,2 29294 1,557 

2010-04-01 00:00 13324,5 15830 1,188 

2010-05-01 00:00 9018,6 10497 1,164 

2010-06-01 00:00 10105,1 12371 1,224 

2010-07-01 00:00 20064,8 23941 1,193 

2010-08-01 00:00 13806,2 16238 1,176 

2010-09-01 00:00 6732,5 8233 1,223 

2010-10-01 00:00 9572,6 12185 1,273 

2010-11-01 00:00 13451,2 20017 1,488 

2010-12-01 00:00 17680,9 32564 1,842 

2011-01-01 00:00 18467,4 28756 1,557 

2011-02-01 00:00 17658,6 27285 1,545 

2011-03-01 00:00 17044,8 25847 1,516 
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2011-04-01 00:00 9487,3 12054 1,271 

2011-05-01 00:00 8136,8 10373 1,275 

2011-06-01 00:00 6654,3 8080 1,214 

2011-07-01 00:00 6218,3 7032 1,131 

2011-08-01 00:00 6251,5 7172 1,147 

2011-09-01 00:00 6095,8 6484 1,064 

2011-10-01 00:00 7385,8 7571 1,025 

2011-11-01 00:00 7308,8 9863 1,349 

2011-12-01 00:00 8807,4 10499 1,192 

2012-01-01 00:00 11589,2 14321 1,236 

2012-02-01 00:00 12414,2 17131 1,380 

2012-03-01 00:00 10468,5 11999 1,146 

2012-04-01 00:00 9913,5 9990 1,008 

2012-05-01 00:00 8947,9 8913 0,996 

2012-06-01 00:00 7587 7474 0,985 

2012-07-01 00:00 7165 5816 0,812 

2012-08-01 00:00 6242,4 5999 0,961 

2012-09-01 00:00 6793,5 6842 1,007 

2012-10-01 00:00 7730 8303 1,074 

2012-11-01 00:00 8580,4 10728 1,250 

2012-12-01 00:00 11356,5 14936 1,315 
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Bilaga 10. Tabell som används för beräkning av energibehov för 

ventilation 
 

 


