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Abstract 

Skärgårdsstiftelsen, which is responsible for several of the archipelago islands in Stockholm, has 

chosen to explore the possibilities for more sustainable heating systems in buildings on the islands in 

collaboration with KTH. A reduction of energy use and improving the efficiency of existing heating 

systems are included as part of the environmental work. This report studies the island of Grinda, 

which is located outside the area of Vaxholm in Stockholm. The study area consists of a guesthouse 

consisting of a restaurant as well as conference facilities and four neighboring cottages used for 

overnighting. The cottages now run solely on direct electricity, both for heating and hot water. The 

purpose of this report is to survey the current energy use of the four cottages with respect to the 

environmental effect and to propose alternative heating systems 

 

In order to fulfill the goals and purpose, a literature study on energy use in general is conducted. 

Furthermore, models for water and energy use are developed. Based on their design, the new systems 

are limited to a heat pump solution with a ground or air source, a water heat pump, or a total solution 

with a pellet boiler which includes heating and hot water for both the guesthouse and cottages. The 

estimated cost for heating, hot water, and electricity for the cottages is 220 000 SEK. The required 

annual energy demand for heating and hot water is estimated at 151 000 kWh for the cottages. For the 

option of a ground source heat pump for heating and hot water in the cottages a power of 60 kW is 

required, meaning a payback period of 7.4 years. For an air-water heat pump solution, four separate 

pumps at 14 kW each are needed, which means a payback period of 7.0 years. The total solution with 

a pellet boiler is estimated to require two boilers at 80 kW each, and with the given input the payback 

period is 6.3 years. 

 

From an environmental standpoint, all three alternative heating options are more advantageous, 

according to this study. This is because electricity consumption can be more than halved with a heat 

pump; this applies to both ground source and air-water heat pumps. For the total solution with a pellet 

boiler more investigations should be done to obtain a proper environmental analysis. Important factors 

that should be investigated more thoroughly are the coefficient of performance for heat pumps, hot 

water use for the guests, and electricity prices.  



Sammanfattning 

Skärgårdsstiftelsen som ansvarar för skärgårdsöarna i Stockholm har i sammarbete med KTH valt att 

undersöka möjligheterna till mer hållbara uppvärmningsalternativ på öarna. Skärgårdsverksamheten 

innefattar allt ifrån bad till konferens under sommar och vinterhalvåret. Skärgårdsstiftelsen har en 

uttalad miljöpolicy som arbetar för en minskning samt effektivisering av transporter samt 

bränsleförbrukning. Energianvändningen och en eventuell effektivisering av nuvarande 

uppvärmningssystem ingår även som en del i miljöarbetet.  

Denna rapport avser behandla skärgårdsön Grinda som ligger belägen utanför Vaxholm i Stockholm. 

Det undersökta området består av ett värdshus innehållandes restaurang- samt konferensverksamhet 

och fyra intilliggande hotellstugor som används för övernattning. Hotellstugorna drivs idag enbart på 

direktverkande el, både för uppvärmning samt tappvarmvatten. Syftet med denna rapport är att 

kartlägga den nuvarande energianvändningen för de fyra hotellstugorna, kartlägga fördelningen 

mellan uppvärmning samt tappvarmvattenanvändning samt identifiera lämpliga hållbara 

uppvärmningsalternativ för hotellstugorna. En analys av miljöeffekterna för referensalternativet samt 

för de föreslagna alternativen ingår även i denna rapport. 

För att kunna besvara de uppsatta mål samt syftesformuleringarna kommer en litteraturstudie om 

energianvändning i helhet presenteras innefattandes de hållbara aspekterna som av författarna anses 

vara viktiga för utförandet av detta projekt. Vidare kommer modell för varmvattenanvändning samt 

modell för energianvändning tas fram. För kartläggning av det nuvarande energibehovet utgår 

författarna från elfaktureringen under åren 2011-2012 eftersom hela hotellverksamheten drivs på 

direktverkande el med hjälp av elradiatorer. Utifrån dessa dimensioneras de nya systemen som 

begränsats till en värmepumpslösning med antingen bergvärme eller luftvatten-värmepump samt en 

totallösning med pelletspanna som innefattar uppvärmning samt varmvatten för både värdshuset samt 

hotellstugorna. Alla alternativ förutsätter ett vattenburet värmesystem vilket inte finns i dagsläget. 

Den uppskattade kostnaden för uppvärmning, varmvatten samt hushållsel för hotellstugorna uppgår 

till 220 000 SEK. Det erforderliga årliga energibehovet för uppvärmning samt varmvatten beräknas 

uppgå till 151 000 kWh för hotellstugorna. För dimensioneringen av en bergvärmepump för 

uppvärmning samt varmvatten för hotellstugorna beräknas en effekt på 60 kW krävas vilket ger en 

återbetalningstid på 7.4 år. För luft-vattenvärmepumpen beräknas det krävas fyra stycken separata 

pumpar på 14 kW vardera vilket innebär en återbetalningstid på 7.0 år. Totallösningen med 

pelletspanna uppskattas kräva två pannor på 80 kW vardera och som med givna indata ger en 

återbetalningstid på 6.3 år. 

Ur miljösynpunkt är alla tre alternativa uppvärmningsalternativen mer fördelaktiga, enligt författarna. 

Detta eftersom elanvändningen kan mer än halveras med en värmepump, detta gäller både för 

bergvärme samt luft-vattenvärmepump. För totallösning med pelletspanna bör fler 

platsundersökningar göras för att erhålla en godtrogen miljöanalys. Viktiga faktorer som bör 

undersökas mer grundligt är årsvärmefaktor för värmepumparna, varmvattenanvändningen för 

gästerna samt prisutvecklingen på elen. 

Bilden på titelsidan är publicerad med tillåtelse av Skärgårdsstiftelsen. 
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Nomenklatur 

Benämning Tecken Enhet 

Volym varmvattenanvändning per månad Vmånad [m
3
] 

Volym varmvatten per dusch Vdusch [m
3
] 

Volym varmvatten per handtvätt Vhandtvätt [m
3
] 

Antal dusch per månad ndussh [-] 

Antal handtvätt per månad nhandtvätt [-] 

Energi varmvatten per månad Etappvarmvatten/månad [kWh] 

Ingående temperatur varmvatten Tin [˚C] 

Utgående temperatur varmvatten Tut [˚C] 

Densitet vatten ρ [kg/m
3
] 

Specifik värmekapacitet vatten Cp [kJ/(kg˚C)] 

Energi nödvändig pellets per år Enödvändigtpellets/år [kWh] 

Energi uppvärmning & varmvatten  Ehotelstugor-el [kWh] 

Energi hushållsel värdshus Evärdshus-el [kWh] 

Energi elanvändning år 2011-2012 Eårsel-11/12 [kWh] 

Area värdshuset A [m
3
] 

Verkningsgrad pelletspanna Ƞpellets [-] 

Volym pellets per år Vpellets/år [m
3
] 

Värmevärde pellets LHVpellets [kWh/m
3
] 

Förbrukad el värmepump per år Evärmepump/år [kWh] 

Värmefaktor värmepump COPvärmepump [-] 

Kostnad pellets per år Kpellets/år [SEK] 

Kostnad pellets per m
3 

Kpellets/m
3 

[SEK/m
3
] 

Kostnad värmepump per år Kvärmepump/år [SEK] 

Återbetalningstid Y [år] 

Grundinvestering G [SEK] 

Årligt inbetalningsöverskott b [SEK] 

Nuvärdet N [SEK] 

Nusummefaktor Nf [-] 

Nuvärdesfaktor Nv [-] 

Restvärde R [SEK] 

Diskonteringsränta r [-] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skärgårdsöarna är ett populärt turistmål på somrarna, men även under vintern där konferenser samt 

middagar av olika slag äger rum. Skärgårdsstiftelsen har i samarbete med KTH valt att undersöka 

möjligheterna till alternativa och mer hållbara uppvärmningsmetoder för byggnader, i detta fall 

speciellt på Grinda som ligger strax utanför Vaxholm. På området ligger idag ett stort värdshus med 

fyra tillhörande hotellstugor som används för övernattning. Syftet med denna rapport är att undersöka 

dessa stugor för att se över möjligheterna till ett mer miljövänligt uppvärmningssystem.  

 

Idag drivs de fyra hotellstugorna på direktverkande el som enda uppvärmningsmetod. Detta anses ur 

ett hållbarhetsperspektiv som icke hållbart med tanke på att denna metod är väldigt ineffektiv samt 

dyr, men det stora problemet är resursslöseriet med tanke på att en värmepump oftast kräver mindre el 

in i värmesystemet. I första hand kommer fokus vara på att undersöka olika typer av värmepumpar 

men rapporten skall även behandla möjligheterna till ett sammanslaget vattenburet 

uppvärmningssystem ihop med värdshuset. 

Skärgårdsstiftelsen har utöver den gällande miljölagstiftningen preciserat ett antal delmål som skall 

eftersträvas. Stiftelsen skall arbeta för en minskning samt effektivisering av transporter, inom detta 

ingår även transport av bränsle. Bränslet som används skall helst vara miljövänligt eller framtaget på 

ett miljövänligt sätt. Vidare har Skärgårdsstiftelsen ett uttalat mål att årligen se över sin 

energianvändning, detta innebär en effektivisering samt eventuell minskning av energianvändningen. 

En begränsning av farliga kemikalier samt ett förebyggande arbete om avfall och avfallshantering 

beträffande återvinning samt möjlighet till återanvändning ingår också som en del i 

miljöarbetet.(Skärgårdsstiftelsen, 2012) 

 

1.2 Mål och syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna till mer hållbara uppvärmningsalternativ på 

Grinda. I första hand kommer fokus vara på hotellstugorna men möjligheterna till ett sammanslaget 

hållbart uppvärmningsalternativ för både värdshuset och de fyra hotellstugorna kommer behandlas. 

För att utföra detta har ett antal delmål preciserats:  

 

Analys av stugornas nuvarande energianvändning.  

– Kartläggning över den totala energianvändningen under ett genomsnittligt år.  

– Kartläggning över den totala fördelningen av energianvändning, alltså varmvatten, uppvärmning 

samt hushållsel.  

 

Analys av olika typer av värmepumpars uppvärmningsbehov  

– Identifiera lämpliga fakta rörande olika typer av värmepumpar.  

– Utvärdera olika typer av värmepumpar.  

– Dimensionera för det bäst lämpade värmepumpsalternativet. 
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Analys av en totallösning innefattandes uppvärmning samt tappvarmvatten för både värdshuset 

och hotellstugorna.  

– Utvärdera olika typer av uppvärmningsalternativ.  

– Dimensionera för det bäst lämpade uppvärmningsalternativet  

 

Jämförelse av kostnader mellan de olika uppvärmningsalternativen  

– Modell över nuvarande kostnader med direktverkande el  

– Modell över nya kostnader med värmepump  

– Modell över nya kostnader med vattenburet uppvärmningssystem  

 

Jämförelse av miljöeffekter mellan de olika uppvärmningsalternativen  

– Analys av miljöpåverkan gällande de alternativa uppvärmningssystemen  

 

Relevans  

Med ökande klimathot samt stigande energipriser krävs idag en mer hållbar samt kostnadseffektiva 

lösningar. Skärgårdsstiftelsen ställer krav på sina fastigheter att dessa skall utvecklas parallellt med 

det rådande miljöläget. Detta är en av de stora anledningarna varför detta projekt utformats. Idag drivs 

huvudbyggnaden värdshuset på en oljepanna som finns lokaliserad i källaren. Hotellstugorna drivs på 

direktverkande el vilket inte får anses som hållbart med tanke på resursslöseriet. 

Förväntade resultat  

• Olika uppvärmningsalternativ med installation av olika typer av värmepumpar samt med 

tillhörande ekonomisk kalkyl.  

• Ett alternativ med en utbyggnad av ett kulvert system, med en pelletspanna från värdshuset. 

• En utförlig kalkyl av nuvarande elanvändning i hotellstugorna samt den årliga kostnaden för 

detta. 
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2 Litteraturstudie 
I detta kapitel redogörs för de nödvändiga fakta som krävs för att kunna genomföra en ordentlig 

analys av energianvändningen samt för att betona de aspekter av hållbar utveckling som är viktiga för 

den framtida utvecklingen av energisystem. 

2.1 Hållbar utveckling och energianvändning 
Klimatförändringar och förnybar energi är ett urval av de utmaningar som världen står inför idag. Det 

brukar talas om hållbar utveckling som lösningen, men vad är egentligen hållbar utveckling? 

Brundtlandkommisionen som blev tillsatt av FN under 1980-talet fastställde att hållbar utveckling bör 

definieras följande: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". EU har även uttalat ett 20-20-20 mål där 

syftet är att vid år 2020 skall 20 % av den använda energin utgå ifrån förnybara energikällor, 20 % av 

energianvändningen skall minskas jämfört med 1991-års nivå samt en 20 % minskning av 

växthusgaserna jämfört med 1991-års nivå. (EU, 2012) 

 

Enligt Europeiska kommissionen (2013) utgörs hållbar utveckling av tre delar: 

 Ekonomi 

 Ekologi 

 Sociala förhållanden 

 

På senare tid har även den tekniska aspekten av hållbar utveckling börjat etablera sig som en viktig 

ståndpunkt. Utgångspunkten i denna rapport är att fokusera på integreringen av hållbar utveckling 

som framtida uppvärmningsmetod. Detta kommer utföras i form av en ständig återkoppling till 

miljömässiga effekter av olika typer av värmesystem samt en utförlig analys av de hållbarhets 

aspekter som behandlas i rapporten. 

 

I samband med uppmärksammandet av miljöproblemen började hållbarhetsfrågorna sprida sig 

utomlands och har idag utvecklats till att omfatta ett globalt samhälle med invånarna som 

beslutsfattare. Detta har i sin tur lett till ökad förståelse samt medvetenhet för de klimatproblem som 

vi ställs inför idag. Naturen har inte en oändlig buffert-förmåga utan det ställs idag krav på att 

industrierna samt energibolagen agerar enligt specifika omständigheter för att undvika en försämring 

av det prekära läget. 

 

I Figur 1 ses en ökning av den globala medeltemperaturen sedan år 1850. Figuren påvisar en relativt 

stadig utveckling fram till år 1950 för att de nästkommande 50 åren stiga markant. Denna ökning av 

den globala medeltemperaturen beror till största del på den urbanisering som ägde rum under 

efterkrigstiden och som låg till grund för en ökad användning av energiresurser för framförallt 

uppbyggnationen av städer. Man brukar ofta tala om medvindsförändringar i samband med denna 

utveckling som syftar på en förändring som skett på grund av tekniska innovationer och tillhörande 

tillväxtmöjligheter. (Kajser och Kander, 2012) 
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Figur 1, Den globala medeltemperaturen 1850-2005 i grader Celsius. Källa: IPCC, 2007 

Den ökande medeltemperaturen i världen som påvisas i Figur 1 har alltså starka kopplingar till den 

ökande energianvändningen runt om i världen. Som påvisas i figuren har medeltemperaturen globalt 

en stigande trend som inte avviker om inte nödvändiga åtgärder sätts in. Energianvändningen har 

sedan 1971 nästan fördubblats och bidragit till ett varmare klimat samt ökade koldioxidutsläpp. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv är detta oroväckande och kräver drastiska åtgärder där alla sektorer inom ett 

samhälle förväntas agera.  

 

2.2 Energifördelning i bostäder 
Andelen energianvändning som bostäder svarar i Sverige beräknas uppgå till 35 % av den totala 

slutgiltiga energianvändningen. År 2007 uppgick energianvändningen i bebyggelser till 143 TWh, 

dessa utgörs av främst bostäder, fritidshus och lokaler. År 2010 användes 85 TWh för uppvärmning 

och varmvatten(EI, 2012). Det uppskattas krävas cirka 60 % av den totala energianvändningen i ett 

småhus för uppvärmning. Denna siffra varierar beroende på de rådande temperaturförhållandena. 

Antalet bostäder i Sverige beräknas uppgå till cirka 4.5 miljoner vilket motsvarar en total ökning på 

närmare 40 % sedan 1970 (Boverket, 2011). Sedan år 2000 och fram till år 2009 har 

energianvändningen minskat i Sverige. År 2009 bröts dock trenden, detta berodde främst på att det var 

väldigt kallt under 2009. Temperaturförhållanden betraktas ofta som den enskilt viktigaste faktorn 

gällande energibehovet (EI, 2012). 

 

Den vanligaste uppvärmningsmetoden enligt Figur 2 i flerbostadshus är fjärrvärme. År 2010 uppgick 

användningen av fjärrvärme till 24.9 TWh. Därefter följer el och olja som är de två mest 

förekommande uppvärmningsformerna. För småhus är fjärrvärme, el och biobränslen vanligast. Totalt 

sett används mer biobränslen än olja om man studerar Figur 2. Detta beror på att oljeanvändningen har 

minskat drastiskt i samband med förhöjda oljepriser samt en stor osäkerhet gällande den framtida 

prisutvecklingen.  Användningen av dessa uppgick till 0.4 TWh samt 1.0 TWh. I stora lokaler är 

fjärrvärme dominerande. Användningen av fjärrvärme i lokaler uppgick år 2010 till 18.5 TWh, med 

en el- och oljeanvändning på 2.2 TWh respektive 0.9 TWh.(EI,2012) 
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Figur 2, Uppvärmningsmetoder i Sverige. Källa: Energimyndigheten, 2011 

Som påvisas i Figur 2 svarar flerbostadshusen för den största delen fjärrvärmeanvändning. Med 

flerbostadshus menas lägenheter samt radhus som ofta ligger i stadsmiljöer och ofta inte alltför 

distanserade från kraftvärmeverk vilket möjliggör en fjärrvärmeanvändning. Vidare ses även elvärme 

i figuren bland småhus utgöra en stor del av uppvärmningen på småhus. Detta beror på att småhus ofta 

ligger utanför stadskärnan och därmed ofta måste försörjas separat. Elvärme är en 

uppvärmningsmetod som inte kräver omfattande investeringskostnader, samt minimala kostnader för 

underhåll och installation vilket lockar småhusägare. 

 

Miljöpåverkan 

Enligt Boverket varierar miljöpåverkan beroende på hustyp samt hur många personer som dagligen 

brukar huset. Det förbrukas i regel mindre hushållsel per person ju fler personer det är i hushållet samt 

att mindre hushåll genererar mer avfall per person och leder till en sämre källsortering än ett större 

hushåll. Bostadens geografiska läge tenderar att ge upphov till olika levnadsbeteenden beroende på 

glesbebyggelse eller inte. Exempelvis framgår att boende på landsbygden i regel använder bilen för att 

åka till centrum i större omfattning än områden som är tätbebyggda. (Boverket, 2011) 

 

Inom miljöpåverkan från bostäder spelar även de sociala faktorerna en betydande roll. Kvinnor anses 

bruka kollektivtrafik i större utsträckning än män. Det finns även indikationer på att yngre personer 

med hög inkomst ofta genererar mer avfall än äldre och låginkomsttagare. Med detta menas att en 

bostadsmiljöpåverkan är till stor del helt avgörande för vem som bor eller brukar bostaden. Olika 

typer av hus kan även bidra till att miljöeffekterna varierar med avseende på innehavaren. (Boverket, 

2011) 

 

Uppvärmning 

Uppvärmningsbehovet i ett genomsnittligt hus i Sverige beräknas uppgå till totalt 60 % av det totala 

energibehovet(Vattenfall, 2013a). Av dessa beräknas cirka 85 % utgöras av transmissionsförluster 

varav de resterande 15 % beräknas vara ventilationsförluster, se Figur 3. Värmebehovet i ett 

genomsnittshus varierar dock kraftigt beroende på ett antal parametrar: (Energimyndigheten, 2012a) 
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Figur 3, Värmebehovet i ett genomsnittshus. Källa: Energimyndigheten, 2011 

Enligt Energimyndigheten har det genomsnittliga svenska huset en yta på 149 kvadratmeter. Den 

totala energianvändningen uppgår till 23980 kWh per år varav 13480 kWh beräknas täcka 

uppvärmningsbehovet, detta illustreras i Figur 4. Dessa värden är dock endast ett medelvärde av det 

genomsnittliga huset i Sverige. Det finns idag byggnader med relativt lägre energiförbrukning och 

tvärtom. Andelen tappvarmvatten och hushållsel varierar kraftigt beroende på hur många som bor i 

huset samt hur mycket hushållsapparaterna används av de boende. Enligt Figur 4 står uppvärmningen 

för cirka 60 % av den totala energifördelningen i en bostad. Detta är förstås kraftigt varierande 

beroende på tid under året. Under somrarna är denna siffra mycket lägre, för att sedan utgöra en större 

del under vintern. (Energimyndigheten, 2012a) 

 

 

 
Figur 4, Genomsnittsfördelning i en bostad. Källa: Energimyndigheten, 2010 

Tappvarmvatten 

Vid användning av tappvarmvatten beräknas den totala vattenanvändningen vara betydligt mindre för 

småhus jämfört med flerbostadshus. I en undersökning som utfördes i Halmstads-kommun uppgick 

den genomsnittliga vattenförbrukningen på 81 m
3
 per person och år i områden med 40 % villor. För 

områden med 80 % villor uppgick siffran till 53 m
3
 per person och år samt områden med enbart 

hyreshus hade en genomsnittlig förbrukning på 91 m
3
 per person och år. Enligt Boverkets föreskrifter 

rekommenderas 16 m
3
 per person och år som standardvärde vid beräkning och bedömning av årlig 

vattenförbrukning. (Boverket, 2007) 

Energifördelning i en bostad 

Hushållsel 

Tappvarmvatten 

Uppvärmning 
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Det finns även ett flertal andra faktorer som inverkar på förbrukningen av tappvarmvatten. Bland 

annat har familjens storlek en betydande roll för användningen av varmt och kallt vatten. Ett stort 

hushåll har i allmänhet en högre vattenanvändning per person, det vill säga både varmt och kallt 

vatten än ett litet hushåll. De boendes vanor spelar även roll vid bedömningen av vattenförbrukningen 

under ett år som alltså är väldigt individuell för olika platser i Sverige. Uppskattningsvis beräknas 

även cirka 40 % av kallvattnet värmas upp till varmvatten. Den energi som krävs för uppvärmning 

från kallvatten till varmvatten är ungefär 55 kWh per m
3
. Detta motsvarar en temperaturhöjning på 

cirka 47 grader. Under vintern kan detta öka likväl minska under sommaren med anledning av att det 

oftast krävs mindre energi för uppvärmning under sommaren. Andra viktiga faktorer som påverkar är 

isolering på vattenrören samt om det finns betydande förluster i varmvattensystemet. 

(Energimyndigheten, 2011a) 

 

Hushållsel 

Hushållsel definieras såsom den el som används för hushållssyfte. Exempel på hushållsapparater är 

vitvaror, belysning, datorer samt TV med flera. Den el som krävs för drift av eventuella värmepumpar 

eller fläktar brukar vanligtvis inte räknas in i hushållselsanvändningen. Statistiska centralbyrån visar i 

en undersökning att användningen av hushållsel har en årlig stigande trend, se Figur 5. Hushållselen 

ökar alltså trots en ökande andel effektiva hushållsapparater. (Boverket, 2007)  

 

Konsumentverket har utfört en undersökning som påvisar ett genomsnittligt värde på hushållselen 

som uppgår till 2400 kWh per år i flerbostadshus. Undersökningen är baserad på 1000 hushåll vars 

hushållselsanvändning varierade mellan 1800 och 4400 kWh beroende på yta samt antal boende. För 

svenska småhus är riktvärdet 2500 kWh årligen ± 800 kWh per person/år. (Boverket, 2007) 

 

Internvärme från hushållsel brukar endast kunna tillgodoräknas under uppvärmningssäsongen, det vill 

säga främst under kalla månader. En del av den värme som alstras av hushållsapparaterna försvinner 

omgående från huset eller vädras bort. Vid användning av elenergi för tvätt, matlagning och disk 

försvinner en del av värmen ut med avloppsvattnet. Utifrån riktlinjer från Boverket beräknas cirka 70 

% av hushållselsanvändningen komma till godo om behov finns. (Boverket, 2007) 

 

 

 
Figur 5, Hushållselsanvändning i småhus. Källa: Boverket, 2007 
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Som påvisas i Figur 5 har dock hushållselsanvändningen inte ökat markant, detta alltså trots en ökad 

andel hushållsapparater i husen. . Detta beror på att apparaterna idag är mer energieffektiva vilket 

bromsar hushållselsanvändningen. Idag används avsevärt mycket mer apparater per person och 

hushåll som exempelvis datorer, mobiltelefoner samt vitvaror. De bakomliggande faktorerna för detta 

är det senaste decenniernas teknologiska utveckling, vilket förklarar ökningen i Figur 5. Idag 

konsumeras fler hushållsapparater per person än vad som brukades under oljekris perioden under 

1970-talet. (Boverket, 2007) 

 

2.3 Elpriset 
Under de senaste 10-15 åren har elprismarknaden i Norden genomgått olika reformationer. 

Elmarknaden i Sverige är en del i den nordiska elmarknaden Nord Pool som i sin tur är en del av den 

nordvästeuropeiska marknaden. Målsättningen i framtiden inom EU är att skapa en gemensam 

marknad där konsumenterna fritt skall kunna köpa el från bolag runt om i Europa(Svenskenergi, 

2013). Denna målsättning kom till stånd främst för att främja en effektiv marknad med rättvis 

konkurrens. Sveriges regering har som mål att med en reformerad elmarknadspolitik på sikt generera 

en säker tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Vidare finns även ett uttalat syfte att skapa en 

starkare nordisk marknad som med hjälp av integrering och utveckling kan fortsätta utvecklas inom 

EU. (EI, 2007) 

 

Det elpris som konsumenten betalar består av olika delar, se Figur 6. Detta innefattar kostnader för 

nätavgift, elhandelspris, elskatt samt moms. Elhandelspriset samt elskatten betalas direkt till den 

aktuella elhandlaren. Nätavgiften betalas till det lokala elnätsföretag som står för elöverföringen. I 

Sverige är det fritt att välja vilket elhandelsföretag som passar konsumenten. Det finns ungefär 120 

företag att välja mellan. Om ett elhandelsföretag inte väljs hänvisas konsumenten till sitt elnätsföretag 

som i sin tur leder till att konsumenten betalar ett tillsvidare pris som oftast är högre än om 

konsumenten skulle göra ett aktivt val. (EI, 2011) 

 

 
Figur 6, Total elkostnad. Källa: Energimarknadsinspektionen, 2011 

Grön el/förnybar el 

Definition för grön el respektive förnybar el är densamma, det vill säga att elen kommer från 

förnybara källor såsom vind, vatten, sol samt biobränslen. Avgiften för elcertifikat som elbolagen 

betalar för förnybar el är lagstiftat och syftar till att uppfylla de uppsatta produktionsmålen för 
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förnybar el. Elcertifikat är ett stödsystem som infördes för ett främjande av förnybar el. Det innebär 

att varje bolag som producerar el tilldelas ett antal elcertifikat som skall motsvara den procentuella 

produktionen av förnybar el baserad på respektive producents elproduktion. (Energimyndigheten, 

2012b) 

 

Att köpa grön el innebär att köpa en tjänst, och detta behöver nödvändigtvis inte innebära att elen är 

producerad på förnybara energikällor. Att köpa grön el innebär för konsumenten att producenten åtar 

sig att producera och leverera den mängd grön el som konsumenterna betalat för. (Regeringskansliet, 

2013) 

 

Prisutveckling på elen 

Kostnaden för elen har sedan 2000-talet nästan fördubblats. I början av 2000-talet betalade 

konsumenterna ett slutpris på ungefär 80 öre per kWh. År 2003 ökade denna kostnad med hela 64 % 

till ett slutpris som hamnade på strax över 150 öre per kWh. Ökningen berodde främst på grund av 

stigande elpriser som en följd av det extremt torra vädret och en stort underskott i vattenmagasinen. 

Efter denna period sjönk priserna på el för att sedan stiga uppåt igen år 2010. Konsumenternas 

medelkostnad för el uppgick under 2011 till 162,4 öre per kWh, vilket alltså är totala priset som 

konsumenten betalar inklusive alla tilläggsavgifter som beskrivits i kapitel 2.5 om elpriset. (EI, 2012) 

 

2.4 Direktverkande el 

Det finns två typer av elvärme, vattenburen el samt direktverkande el. Vattenburen el fungerar som 

sådant att en elpanna eller elpatron värmer upp en behållare fylld med vatten som cirkulerar runt i 

byggnadens radiatorer som upphettas och alstrar värme. Denna typ av elvärme är vanlig i byggnader 

byggda efter 1980 i kombination med en värmepump. Värmepumpen ger värme för både varmvatten 

samt värmesystemet och därmed minskar elbehovet, se kapitel 2.5 om värmepumpar. 

(Energimyndigheten, 2012b) 

 

Direktverkande el fungerar som sådant att el omvandlas till värme i radiatorerna. Det finns två typer 

av radiatorer, oljefyllda och icke-oljefyllda Skillnaden mellan dessa två typer är att de oljefyllda 

radiatorernas temperatur inte pendlar lika kraftigt som de icke-oljefyllda (Energimyndigheten, 2012b). 

Direktverkande el är ett system som inte kräver mycket underhåll eller utrymme, detta gör att det är 

ett normalt uppvärmningssystem i småhus från 1960-talet och framåt (Ruud, 2003). Nackdelen med 

denna typ av uppvärmningssystem är att konsumenten är bunden till en typ av energikälla. Den 

vanligaste formen av direktverkande el är enkla element som värms upp under fönstren. För att 

konvertera till fjärrvärme eller andra uppvärmningssystem krävs omfattande investeringskostnader 

eftersom ett vattenburet värmesystem måste installeras. Vanligtvis brukar direktverkande el som 

uppvärmningssystem kunna kombineras med värmepumpar som inte kräver ett vattenburet system, t 

ex. luftvärmepump. (Energimyndigheten, 2012b) 

 

Elvärme är den näst vanligaste uppvärmningsformen efter fjärrvärme. Enligt Energimyndigheten 

uppgick användningen av el som uppvärmning under 2008 till cirka 16.6 TWh, detta påvisas i Figur 7. 

Värt att poängteras är att i elvärme ingår även luftvärmepumpar som kraftigt stigit som 

uppvärmningsmetod det senaste decenniet. Detta tros bero på den stigande utvecklingskurvan 

gällande oljepriset under de senaste åren. På grund av detta har många husägare valt att investera i 

nytt värmesystem, främst luft-luftvärmepumpar vars investeringskostnad inte är omfattande samt att 
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värmepumpen bidrar till en effektivisering av uppvärmningen via den så kallade värmefaktor, eller 

COP-faktorn som beskrivs mer utförligt i kapitel 2.6 om värmefaktor. (EI, 2010) 

 

 

 
Figur 7, Uppskattad totalenergianvändning för uppvärmning och varmvatten åren 2007-2008. Källa: Energimyndigheten, 2010 

Miljöpåverkan 

Gällande miljöpåverkan är i stort sett vattenburen och direktverkande el jämnlika. Miljöpåverkan 

ligger till stor del hos den leverantör som skall leverera elen till slutkonsumenten. Med andra ord är 

miljöbelastningen ur ett koldioxid perspektiv baserad på den andel kol/olja som går åtför att producera 

den önskade mängden el. Producenter med en hög andel miljövänlig el är mer fördelaktigt ur 

miljösynpunkt då dessa åtar sig att framställa elen på ett miljöoptimalt sätt. Effektivisering av 

elanvändningen är en viktig faktor i miljöpåverkan gällande direktverkande el. En effektiv 

resursallokering av elanvändningen leder till minskade elkostnader likväl minskad miljöbelastning. 

(EI, 2012) 

 

Ekonomi 

Fördelarna med direktverkande el ur en ekonomisk synvinkel är att det ofta är relativt låga 

investeringskostnader och enkla installationer. Emellertid med ökande elpriser har intresset för 

elvärme lett till ett intresse för eleffektiviseringar eller alternativt konvertering till andra 

uppvärmningsformer. Uppvärmningskostnaden för ett eluppvärmt småhus på 125 m
2
 beräknas ha 

stigit till cirka 25000 SEK/år, beroende på olika typer av elavtal. Detta har lett till en ökad efterfrågan 

för värmepumpar som ersättningsvärme alternativt komplementvärme. (Energi och 

klimatrådgivningen, 2010) 

2.5 Värmepumpar  
En värmepump består huvudsakligen av fem delar, vilket illustreras i Figur 8. Dessa är kompressor(1), 

kondensor(2), expansionsventil(3), förångare(4) samt köldmedium(5). Värmepumpen genererar värme 

via köldmediet som förångas och övergår till gasform. Kompressorn absorberar och värmer gasen 

genom en kompression. Vid kompressionen i kompressorn ökar både trycket och temperaturen. Den 

komprimerade gasen förs vidare till kondensorn som överför värme till värmesystemet via en fluid, 

vars funktion är att agera värmebärare. Fluider som vanligtvis används är luft och vatten. Vidare 

kondenseras gasen i kondensorn till vätskeform genom en värmeväxlare. I expansionsventilen 
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minskar trycket som leder till att temperaturen sjunker och köldmediet åter blir nedkylt. För att avgöra 

effektiviteten hos en värmepump används värmefaktor (COP), se kapitel 2.6 om värmefaktor. 

 

 
Figur 8, Schematisk bild över en värmepump. Källa: Energimyndigheten, 2012 

 

2.6 Värmefaktor- COP 

En metod för bestämning av värmepumpens effektivitet är att bestämma pumpens värmefaktor (COP). 

Värmefaktorn visar förhållandet mellan kompressorns drivenergi samt den erhållna värmeenergin som 

distribueras ut till det aktuella värmesystemet. Med en värmepump kan elanvändningen reduceras 

beroende på värmefaktor. Detta eftersom en värmepump distribuerar ut tre gånger mer energi än vad 

som krävs för drift. (Vattenfall, 2013b) 

  

Värmefaktorns storlek varierar beroende på skillnaden mellan den ingående och utgående 

temperaturen. Ju lägre temperaturskillnad desto högre värmefaktor  

  

genererad

tillförd

Värme
COP

El


    (1) 

    
 

Värmesystem med liten temperaturskillnad har alltså en högre värmefaktor(Energimyndigheten, 

2010). Under väldigt kalla dagar används inte värmepumpen då dess effektivitet sjunker, detta 

kompenseras genom en elpatron som sätts i bruk(Energimyndigheten, 2012d).  

 

 

 



14 
 

Olika typer av värmepumpar 
Bergvärmepump 

En bergvärmepump fungerar genom nedgrävning av en slang i bergrunden och nyttjar den lagrade 

solenergin. Installation av en bergvärmepump medför ofta dyra investeringskostnader i och med 

borrningen i berggrunden som måste förpassas mellan 100-200 m ned i berggrunden. Fördelarna är att 

denna typ av värmepump inte är beroende av väderlek, utan kan användas under hela året oavsett 

rådande väder då temperaturen i bergrunden är väldigt stabil.  Bergvärmepumpen kan även fungera 

som kylning genom att utnyttja den låga temperaturen i marken som bidrar till att kyla ned 

värmesystemet till önskad nivå. Installation av bergvärmepumpar förekommer främst på tomter och 

obrukade ytor, kostnaden kan variera mellan 110 000- 170 000 SEK. Denna typ av värmepump har en 

livslängd på 20-30 år med väldigt få underhållskostnader under denna livslängd(Energi, 2013a). 

Enligt undersökningar av Energimyndigheten varierar bergvärmepumpens årsvärmefaktor mellan 3.2–

4.9(Energimyndigheten, 2012e).  

 

Sjövärmepump 

En sjövärmepump utnyttjar sjöbottens lagrade värme för drift. En lång ledning med en flytande vätska 

sänks ner till sjöbotten.  Den flytande vätskan värms sedan upp av den lagrade solenergin på sjöbotten 

och forslas till värmepumpen. Denna typ av värmepump passar sig till hus lokaliserade nära en sjö. 

För att använda sjövärmepumpar krävs särskilda tillstånd och godkänt vattenburet radiatorsystem. 

Investeringskostnaderna är likvärdiga med bergvärmepumparna och uppgår till 100 000-130000 

SEK(Energifakta, 2013a). Värmefaktorn för en sjövärmepump varierar mellan 3-5 (Energi, 2013b). 

Sjövärmepumpens livslängd beräknas uppgå till 20-30 år (Thermia, 2013a).  

 

Grundvattenvärmepump 

Vid användning av grundvattenvärmepump utnyttjas lagrad solenergi genom att en brunn borras till 

grundvattnet, även befintliga brunnar kan användas. I brunnen placeras en ledning som transporterar 

vattnet till grundvattenpumpen. För denna typ av värmepumpar krävs som med sjövärmepumpar att 

byggnaden har ett godkänt befintligt system av vattenburna radiatorer. Investeringskostnaderna åtgås 

för en grundvattenpump är 120 000 – 140 0000 SEK(Energifakta, 2013b). För denna typ av 

värmepump saknas fakta om livslängd samt årlig värmefaktor.  

 

Ytjordpump 

En ytjordsvärmepump använder i huvudsak solvärme för uppvärmning. Den mängd energi som kan 

utvinnas påverkas av vattenhalten i jorden. Högre vattenhalt leder till att mer mängd energi kan 

utvinnas.  Jordvärmepumpen fungerar genom att en ledning av plast grävs ned i marken med en 

vätska som tar upp och avger värme till värmepumpen. Ytjordsvärmepumpar är framförallt vanliga i 

den södra delen av Sverige. Denna typ av värmepump har en god livslängd samt stor driftsäkerhet. 

 De vanligaste djupen för det nedgrävda systemet ligger mellan 90-150 cm, samt att det krävs en stor 

area runt byggnaden.. Vid installation av systemet medförs ingrepp i den aktuella jorden som 

exempelvis kan vara en trädgård eller tomt(Svepinfo, 2013). En jordvärmepump uppskattas kosta 

uppemot 150 000 SEK för en normalstor villa(Hus, 2013). Livslängden för denna typ av värmepump 

ligger mellan 20-30 år, (Thermia, 2013a). Värmefaktorn varierar mellan 3-5 (Energi, 2013b). 

 

Luft-vattenvärmepump 

En luftvattenvärmepump överför uteluftens värme till det vattenburna värmesystemet. Denna typ av 

värmepump består av två delar, där den ena delen lokaliseras utomhus medan den andra delen som 

består av värmepumpen förpassas inomhus.  Med en luft-vattenvärmepump används byggnadens 
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vattenburna system vilket gör att pumpen används både för uppvärmning samt varmvattnet.   Denna 

typ av värmepump är beroende av utomhustemperaturen då den använder uteluften som energikälla. 

Värmepumpens verkningsgrad sjunker med temperaturen vilket gör att årsvärmefaktorn är lägre 

jämfört med exempelvis bergvärmepumpen. När temperaturen sjunkit till en specifik nivå slutar 

värmepumpen att fungera och en elpatron eller motsvarande tar vid. En luft-vattenvärmepump har en 

lägre initialkostnad än en bergvärmepump. Investeringskostnaden för en luft-vattenvärmepump 

uppgår till 90 000-125 000 SEK(Vattenfall, 2013c). Livslängden för denna typ av värmepump uppgår 

till 20-30 år (Thermia, 2013a). Luft-vatten värmepumpen har en jämförelsevis låg årsvärmefaktor på 

mellan 2.1–3.3(Energimyndigheten, 2011c). 

 

Luft-Luftvärmepump 

En luft-luftvärmepump har stora likheter med en luftvattenvärmepump. Dessa värmepumpar använder 

uteluften för att värma de aktuella byggnaderna. Detta medför ett beroende av uteluftens temperatur. 

En lägre temperatur ger upphov till reducerad värmefaktor, vilket bidrar till att årsvärmefaktorn blir 

lägre. Vid låga temperaturer kan inte luft-luftvärmepumpen brukas, utan kräver ett tillskott från en 

elpatron eller motsvarande. Skillnaden mellan luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepumpär att 

luft-luftvärmepumpen inte kan ansluta till det vattenburna systemet (Vattenfall, 2013d). Livslängden 

för denna typ av värmepump ligger mellan 10-15 år (Nettovärmepumpar, 2013).  

Investeringskostnaden beräknas variera mellan 25000- 35000 SEK. Årsvärmefaktorn varierar mellan 

2.1–3.3(Energimyndigheten, 2012f). 

 

Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump utnyttjar frånluften från byggnadens ventilationssystem för att driva pumpen. 

Denna värmepump kan även användas för tappvarmvattensystemet. Frånluftvärmepumpen har en 

lägre initialkostnad än exempelvis bergvärmepumpen. Dock ges en lägre energibesparing i hus med 

hög energianvändning (Vattenfall, 2013e). Initialkostnaden för en frånluftsvärmepump uppgås till 

ungefär 50 000 SEK(Värmepump, 2013). Livslängden är cirka 10-15 år (Energi, 2013b). 

Årsvärmefaktorn varierar mellan 1.3–2.5 (Energimyndigheten, 2012g). 

 

I Figur 9 presenteras en sammanställning av olika värmepumpar med tillhörande initialkostnad, COP-

värde samt uppskattad livslängd. 

 

Typ  Kostnad [SEK] COP Livslängd [år] 

Bergvärmepump 110 000-170 000  3.0–5.0 20-30  

Sjövärmepump 110 000-130 000  3.0–5.0 20-30  

Grundvattenvärmepump 120 000-140 000  Info saknas Info saknas 

Jordvärmepump 140 000-150 000  3.0–5.0 20-30  

Luft-vattenvärmepump  90 000-125 000  2.1–2.3 20-30  

Luft-luftvärmepump  25 000-35 000 2.1–3.3 10-15  

Frånluftsvärmepump  40 000-50 000 1.3–3.5 10-15  

Figur 9, Sammanställning av olika typer av värmepumpar 

2.7 Fjärr/närvärme 
När fastigheter belägna nära varandra tillsammans använder en gemensam värmeanläggning talar man 

om fjärrvärme. I värmeverket värms vatten som transporteras till fastigheterna genom 

kulvertledningar. Fastigheterna anslutna till kulvertnätet behöver ha en fjärrvärmecentral som bland 
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annat innehåller en värmeväxlare för uppvärmning och en värmeväxlare för tappvarmvatten. Innan 

fjärrvärmecentralen tas i bruk krävs en certifiering av Svensk fjärrvärme (Energimyndigheten, 2011b). 

Närvärme fungerar som fjärrvärme, men i mindre skala. Ett närvärme system kan innefatta två 

fastigheter eller stora områden beroende på storleken på värmecentralen (Energimyndigheten, 2012c). 

 

Fjärrvärmeindustrin har sedan 1980-talet reducerat den totala andelen fossila bränslen i produktionen. 

Den största delen av den energi som används i värmeproduktionen är förnyelsebart. Detta har skett på 

grund av den koldioxidskatt som introducerats i branschen som bidragit till en minskad användning av 

fossila bränslen överlag. Som en följd av detta har stora mängder koldioxidutsläpp kunnat undvikas.  

År 2011 stod biobränslen för 41 % av den totala mängden tillförda energin till värmeproduktion, 

vilket illustreras i Figur 10. Avfall stod för ungefär 18 %, tätt följd av främst spillvärme, 

rökgaskondensering samt värme till värmepanna. (Svenskfjärrvärme, 2013a)  

 

 

 
Figur 10, Tillförd energi till fjärvärmeproduktion. Källa: Svenskfjärrvärme, 2012 

 

Miljöpåverkan 

Ett värmesystems miljöpåverkan beror på vilken värmekälla som används.  Med en oljepanna ökar 

systemets påverkan på miljön jämfört med att använda en förnybar energikälla som exempelvis 

flis(Energimyndigheten, 2012c). Genom att använda en gemensam värmecentral istället för att varje 

fastighet har sin egen minskar de negativa miljöeffekterna(LRF, 2006). Om fastigheterna har väldigt 

små värmepannor med små utsläpp kan istället närvärmesystemet ha en negativ miljöpåverkan i 

området på grund av att kulvertförlusterna kräver en större energiproduktion(MBIO, 2000). 

 

Ekonomi 

Kostnaden att ansluta sig till ett gemensamt nät är varierande. Priset beror på lokala förutsättningar 

exempelvis hur många som använder det aktuella nätet samt vilket bränsle som utnyttjas för att 

producera värmen (Energimyndigheten, 2011b). Enligt Svensk fjärrvärme varierar kostnaden mellan 

2000–12000 SEK per meter ledning. De mest utvecklade fjärrvärmenäten kan ha en livslängd upp till 

100 år(Svensk fjärrvärme, 2013b). 
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3 Beskrivning av Grinda 
Grinda ligger beläget i Stockholms skärgård som visas på Figur 11. Ön har en landarea på 172 ha. 

Kommunikationer till och från ön är främst båttrafik med en uppskattningsvis tidsåtgång på ungefär 

1.5-2 timmar från Stockholm City. Ön domineras av två bergsryggar som sträcker sig i nordväst-

sydostlig riktning. Vidare finns en stor vik mellan kulturmarkerna, Källviken. Grindastigen är en del 

av den kulturstig som finns på ön och är ungefär 2.5 km lång med Klubbudden som öns högsta punkt, 

35 m. Fram till 1950-talet hade Grinda ett eget jordbruk som nu återupptagits i mindre skala. 

(Palmblad et al, 2012) 

 

På ön finns ett större värdshus som ägs av Skärgårdsstiftelsen med ett fyra tillhörande 

hotellbyggnader. I dessa hotellbyggnader ingår totalt 28 dubbelrum och två sviter. Det finns även ett 

vandrarhem som ligger beläget precis vid havet. Skärgårdsstiftelsen äger samt förvaltar marken och 

Värdshuset. Hotellstugorna ägs av entreprenören Jan Pfister, som arrenderar värdshuset och sköter 

underhållet för verksamheterna. (Alm, 2013) 

 

 

 
Figur 11, Sattelitbild över Grinda. Källa: Eniro 
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3.1 Hotellstugorna 
Intill värdshuset finns fyra stycken identiska hotellstugor, med sju rum vardera och en yta på cirka 

220 m
2
 per hus. Hotellstugorna kategoriseras in i söder, norr, öster och väster. Byggnaderna värms 

idag med direktverkande el och har en eldriven varmvattenberedare för tappvarmvatten. 

Varmvattenberedaren finns lokaliserad i källaren på hotellstuga ”Söder”. I varje rum finns en till två 

elradiatorer samt ett eller två fönster, se Figur 12. Vid upprättandet av hotellstugorna år 2004 grävdes 

kulvertledningar som idag inte är inkopplade. Dessa ledningar sammankopplar de fyra byggnaderna 

och har knutpunkten i källaren på hotellstuga Söder. (Alm, 2013) 

 

 
Figur 12, Schematisk bild över ett hotellrum. Ej skalenlig. 

Hotellverksamhet 

Övernattningssäsongen sträcker sig främst från mitten av april till och med mitten av oktober. I 

december anordnas julbord samt julfester vilket innebär att hotellstugorna även då värms upp för att 

tillgodo se kundernas behov. I hotellstugorna finns inga möjligheter till matlagning eller liknande utan 

för detta ändamål hänvisas gästerna till värdshuset. (Alm, 2013) 

 

3.2 Nuvarande system för uppvärmning 
Hotellstugorna på Grinda värms upp med hjälp av elradiatorer. I varje rum finns en till två radiatorer 

vid fönstret som värms upp till önskad temperatur med hjälp av en termostat. I ”Söder” finns som 

ovan nämnts en varmvattenberedare som är ansluten till elvärme där varmvattnet värms upp och förs 

sedan vidare till rummen med cirka 40 °C, se Figur 13. (Alm, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingång 

2. Radiator & fönster 

3. Radiator & fönster 

4. Säng 

5. WC & dusch 
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Figur 13, Kopplingsschema för de fyra hotellbyggnaderna 

I Figur 14 presenteras teknisk data om de värmeradiatorer som används för uppvärmning i de fyra 

hotellstugorna: 

  

 Elradiatorer 

Effekt 250 W 

Max.temp 60˚C 

Ursprungsår 2004 

Tillverkare GlenDimplex 

Figur 14, Tekniska specifikationer om elradiatorer 

Värmerelaterad energianvändning 

Antalet gäster under säsongsmånaderna ligger till stor grund för den slutgiltiga värmerelaterade 

energianvändningen för varmvatten. Enligt Skärgårdsstiftelsen (2013) hade hotellstugorna år 2012 

följande antal gästnätter. Detta illustreras i Figur 15: 

 

 Antal gäster/månad 

Januari 0 

Februari 0 

Mars 47 

April 373 

Maj 392 

Juni 739 

Juli 1155 

Augusti 1002 

September 676 

Oktober 512 

November 110 

December 125 

Figur 15, Antalet gästnätter per månad (Skärgårdsstiftelsen, 2013) 
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Nuvarande elavtal  

Nuvarande elavtal för Grinda, värdshuset samt hotellstugorna är Eon som ansvarar för nätavgiften 

samt Telge energi som levererar elen. Telge energi levererar el från vatten samt vindkraftverk, elen 

kan därmed klassas som ren el. Det är alltså förnyelsebara källor som inte bidrar till 

koldioxidutsläppen samt har en god utvecklingsförmåga(Telge Energi, 2013). I Figur 16 presenteras 

den genomsnittliga elfaktureringen för perioden 2011-2012. Denna fakturering gäller för området 

värdshuset samt de fyra hotellstugorna. Dyraste faktureringsmånaden är januari och september som 

står för cirka 22-23 % av den totala elfaktureringen. 

 
Figur 16, Genomsnittsfakturering i kronor mellan år 2011-2012. Källa: Eon, 2013 

4 Val av uppvärmningsmetoder 
Valet av uppvärmningssystem har utgått från och formats utifrån de krav som ställts från 

Skärgårdsstiftelsen, experter inom energiteknik samt tillsynsmän på plats. Vidare har valet präglats av 

ett hållbart tänkande som står i fokus vid utvecklandet av nya uppvärmningssystem. Enligt Alm 

(2013) arbetar idag Skärgårdsstiftelsen med en förnyelse av uppvärmningsmetoderna på öarna, där 

fokus ligger på att lösningarna skall vara ekonomiskt såväl som miljömässigt försvarbara. 

 

Vidare har ett par alternativ uteslutits ur denna rapport som exempelvis solfångare. Detta har enligt 

Alm (2013) väldigt små eller orimligt höga kostnader i förhållande till den erhållna nyttan. Utifrån 

detta, i samråd med Alm (2013), har beslutats att endast fokusera på värmepumpar och ett eventuellt 

närvärmesystem med pelletspanna som främsta alternativ. Anledningen till detta är för att författarna 

skall kunna fördjupa sig inom ett rimligt alternativ och framförallt för att kunna erhålla en väl 

underbyggd slutsats utifrån de alternativ som behandlats. 

 

Värt att nämnas är att värdshuset i fråga är kulturmärkt och detta medför att ombyggnationer inte får 

äga rum utan tillstånd. I extrema fall är en ombyggnation helt förbjuden. Hotellstugorna som 

behandlas får däremot byggas om och rustas upp med värmepumpar, vilket författarna skall försöka 

styrka i resultatet som följer. 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

SE
K

 

Genomsnittsfakturering i SEK, år 2011-2012 
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4.1 Värmepump 
En värmepump finns i flera olika utföranden och modeller som beskrivits i litteraturstudien. 

Fördelarna med värmepumpar är att de har relativt låga investeringskostnader i jämförelse med 

pelletspanna eller andra större värmeanläggningarna. En värmepump kräver inte heller lika mycket 

underhåll som en pelletspanna. Sjövärme har i denna rapport uteslutits i samråd med Alm (2013). 

Detta eftersom en sjövärmepump kräver en kollektorslang som måste anläggas vid den närliggande 

sjön och som då skulle medföra komplikationer för båtarna och transporterna som dagligen sker under 

säsongsmånaderna. Vidare har ytjordvärme också uteslutits eftersom de har en relativt hög 

investeringskostnad i förhållande med de andra värmepumpar som undersöks. Luft-luftvärmepump 

bortses från eftersom denna typ av värmepump inte lämpar sig för denna typ av verksamhet. Luft-

luftvärmepumpen behöver en öppen planlösning för att fungera på ett optimalt sätt. Hotellstugorna har 

många små rum vilket gör att luft-luftvärmepumpen får svårt att distribuera värme till alla rum. Det 

skulle alltså bli ineffektivt och krävas minst ett par luft-luftvärmepumpar för att tillgodose 

energibehovet. 

 

Författarna har valt att fokusera på två typer av värmepumpar, luft-vattenvärmepumpar samt 

bergvärmepumpar. Anledningen till detta är att luft-vattenvärme lämpar sig väldigt bra för denna typ 

av byggnader. Vidare är investeringskostnaden acceptabel med en rimlig energibesparing som 

pumpen medför. För bergvärmepumpen krävs ett särskilt tillstånd för borrhålen som kan medföra 

relativt höga kostnader varför detta alternativ inte lämpar sig lika väl som luft-vattenvärmepumparna. 

(Ulf Smed AB, 2009). Viktigt att nämna är att luft-vattenvärmepumpar samt bergvärmepump 

förutsätter ett vattenburet radiatorsystem vilket bidrar till en ökad investeringskostnad. 

4.2 Kulvertsystem 

En pelletspanna intill värdshuset anses vara ett väldigt bra alternativ. Fördelarna är positiva ur ett 

miljöperspektiv, med tanke på den minskade andel olja som behöver tillföras. Detta förutsätter att 

pelletspannan antas fungera som totallösning, det vill säga uppvärmning samt varmvatten för både 

värdshuset och hotellstugorna. Den betydande kostnaden är transport av pellets till pannan och vid 

förbränning. En annan fördel är att detta system klarar av att driva både värdshuset och de fyra 

närliggande hotellbyggnaderna, beroende på effektstorlek. För mer utförlig information om en 

eventuell pelletspanna eller värmepump för värdshuset, se samarbetspartners Abudaff och Jonsson 

(2013) samt Askew och Rönnberg (2013) som har i uppgift att undersöka detta. 

 

Nackdelen med en pelletspanna är den höga investeringskostnaden som lämpar sig främst för större 

anläggningar som exempelvis fabriker. Författarna anser dock att skäliga orsaker finns att behandla 

detta alternativ. Det faktum att det idag redan finns färdiga kulvertledningar till alla fyra 

hotellbyggnader ses som ett ytterligare argument för en pelletspanna. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5 Metod och modell 
I denna del av rapporten beskrivs närmare hur författarna har resonerat angående dimensionering av 

nya system samt vilka antaganden som gjorts i samband med tappvarmvattenanvändningen. Angående 

elanvändningen antas all el som exkluderar värdshusets elanvändning samt uppvärmning av 

tappvarmvattnet via varmvattenberedaren, gå åt för att värma de fyra hotellstugorna. I Figur 17 visas en 

schematisk bild över tillvägagångssättet för beräkning av värmebehovet samt 

tappvarmvattenanvändningen. Dimensionering och kostnadsanalyser baseras på företags offerter och 

redovisas mer utförligt i kapitel 6 Resultat. 

 

Figur 17, Schematiskbild över tillvägagångssätt. 
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5.1 Begränsningar 
Nedan följer de begränsningar och antaganden som gjorts i samband med beräkningarna och 

dimensioneringen av de nya systemen: 

 

 Bränslepriset för en eventuell pelletspanna antas vara konstant. 

- Under rapportskrivningen anser författarna att bränslepriset på pelletsen inte kommer 

variera markant vilket medför att bränslepriset antas vara konstant under arbetets gång. 

Dock bör noteras att en eventuell prisvariation för bränslepriset kommer påverka 

investeringen på lång sikt. 

 

 Elpriset antas vara konstant under beräkningarna. 

- Liknande resonemang som ovan. 

 

 All uppvärmning av tappvarmvatten sker genom varmvattenberedare. 

- Baseras på de fakta som erhölls vid platsundersökningen. 

 

 Under säsongsmånaderna maj-sep antas antalet dusch per gästnatt uppgå till två. 

- Under dessa månader förbrukas i regel mest varmvatten under året, därmed anses två 

duschar per person vara rimligt. 

 

 Tappvarmvattnet antas värmas upp till 40 °C, det är alltså den totala volymen vatten som 

undersöks inklusive kallvatten. 

- Vid beräkning av den totala mängd energi som krävs för tappvarmvatten har författarna 

valt att anta en uppvärmd konstant temperatur baserad på Energimyndighetens riktlinjer.  

 

 Förluster i rörledningar och varmvattenberedare bortses från. 

- Vid beräkningen av det totala nuvarande energibehovet antas förlusterna i ledningarna 

samt varmvattenberedarna inte utgöra en markant skillnad. 

 

 Driftkostnader för underhåll bortses. 

- Med tanke på osäkerheterna om det faktiska värdet på driftkostnaden antas denna vara 

försumbar. Dock bör nämnas att vid större anläggningar krävs att denna tas med i 

beräkningarna för att erhålla en rimlig slutsats. 

 

 Hushållsel för hotellstugorna försummas. 

- Eftersom hushållselanvändningen utgörs främst av gästernas elanvändning antas detta 

värde inte påverka den slutgiltiga elanvändningen i större utsträckning. 

 

 Densitet och värmekapacitet antas vara konstanta för alla fluider. 

- För alla beräkningar antas densitet samt värmekapacitet inte förändras med tiden. 

 

 Utomhus- och vattentemperaturerna antas vara konstanta per månad under 

beräkningsperioden. 

- För utomhus samt vattentemperaturer antas ett konstant värde under den rådande 

tidpunkten som används i beräkningarna. 
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5.2 Modellbeskrivning 

Modell för beräkning av det årliga energibehovet för nuvarande system 

Vid beräkning av det årliga energibehovet för hotellstugorna används indata från Telge energi. 

Följande modell används för beräkning av det värmerelaterade energibehovet: 

 

Det genomsnittliga energibehovet som krävs fås genom sammanställning av elfakturor från Telge 

energi. Eftersom endast en elmätare finns för området, Värdshuset samt hotellstugorna måste dessa 

delas upp. Elmätaren omfattar: 

 Elanvändning i Värdshuset (hushållsel) 

 Elanvändning i de fyra hotellstugorna (uppvärmning, varmvatten samt hushållsel) 

 

Vid bestämning av elanvändning för värdshuset används riktvärde för elanvändning i restauranger, 

baserat på Energimyndighetens undersökning från år 2011. De restauranger som undersöktes i 

rapporten är av liknande karaktär som Värdshuset, det vill säga en area på 600-800 m
2
 med en 

restaurangverksamhet där köket utgör en liten del av lokalen. Undersökningen visar att den 

genomsnittliga elanvändningen uppgår till 150 kWh per m
2
 (Energimyndigheten, 2011d). Detta värde 

har vid den första undersökningen år 1990, samt vid den senaste undersökningen år 2011 inte 

förändrats, därför anser författarna att denna värde lämpar sig för bestämningen av elanvändningen för 

Värdshuset. 

 

Vid bestämning av den totala årliga elanvändningen för Värdshuset används följande formel: 

 

 150Värdshuset elE A    , (2) 

 

där A är lika med den specifika arean på Värdshuset. 

 

Vid bestämning av elanvändning för hotellstugorna utgörs den totala energianvändningen av både 

uppvärmning och varmvatten eftersom respektive är eluppvärmda. För detta används ett medelvärde 

på den tillgängliga årliga elanvändningen för år 2011 samt 2012. Följande formel används för denna 

beräkning: 

 

 11/12hotellstugor el årsel Värdshus elE E E     , (3) 

där Värdshus elE   subtraheras proportionerligt över året enligt antalet gästnätter per månad. 
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Användning av varmvatten 

I Figur 18 följer en sammanställning på den genomsnittliga mängd tappvarmvatten som antas förbrukas 

månadsvis. Värt att nämnas är att detta är en uppskattning av mängden som baserats på Alm (2013) 

samt ett genomsnittligt varmvattenanvändande, uppskattat av författarna. För uppskattning av antal 

liter varmvatten som åtgås vid dusch respektive handtvätt används riktvärden enligt Boverket (2009). 

 

 Antal dusch per gästnatt [7 min, 84 L] Antal handtvätt per gästnatt [2L/handtvätt] 

Januari 1 5 

Februari 1 5 

Mars 1 5 

April 1 5 

Maj 2 5 

Juni 2 5 

Juli 2 5 

Augusti 2 5 

September 2 5 

Oktober 1 5 

November 1 5 

December 1 5 

Figur 18, Sammanställning av tappvarmvattenanvändningen. 

 

Beräkning för tappvarmvattnet 

I fallet med de nya systemen måste tappvarmvattnet och uppvärmning separeras för att på så sätt 

kunna dimensioneras korrekt. I denna rapport antas tappvarmvattnet värmas upp till 40˚ C.     

 

Tappvarmvattenförbrukning antas endast vid dusch och handtvätt. Totala antalet som används varje 

månad fås genom: 

 

 ( ) ( )månad dusch dusch månad handtvätt handtvätt månadV V n V n    , (4) 

 

där n är antalet duschar respektive handtvättar per månad. 

 

Vid beräkning av energimängden som krävs för att värma upp vattnet används följande samband: 

 

 var / 6

( )

3.6 10

in ut p månad

tapp mvatten månad

T T C V
E

   



  (5) 

 

Modell för beräkning av det årliga energibehovet för nya system 
Uppvärmning med pelletspanna 

Vid beräkning av det årliga energi behovet för uppvärmning med pelletspanna används indata från 

övriga grupper (Abudaff & Jonsson, 2013) som sedan sätts in i följande samband: 

 

 /

hotellstugor el

nödvändigpellets år

pellets

E
E




 , (6) 
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För att erhålla mängden pellets som krävs per år används följande modell: 

 

 
/

/

nödvändigpellets år

pellets år

pellets

E
V

LHV
 ,  (7) 

där LHV är bränslets effektiva värmevärde. 

 

 

Uppvärmning med värmepump 

Vid beräkning av energibehovet för värmepumparna antas ett årsvärmevärde på 3.34 och 2.5 för 

bergvärmepumpen respektive luft-vattenvärmepump. Beräkning av värmepumpens energibehov fås 

således genom följande modell: 

 

 /

hotellstugor el

värmepump år

värmepump

E
E

COP


 , (8) 

 

där COP är lika med pumpens värmefaktor, se kapitel 2.6 om COP. Utifrån resultaten som fås utav 

dessa modeller kan en dimensionering göras med hjälp av expertis från företag inom branschen. 

 

Kostnad för pelletspanna respektive värmepumpar 

Vid beräkning av kostnaden för att driva hotellstugorna på elvärme analyseras de fakturor som erhålls 

från energibolagen. 

 

Kostnaden för närvärme med pelletspannan beräknas enligt följande samband: 

 

 3/ / /pellets år pellets år pellets m
K V K  ,  (9) 

 

respektive för värmepumpar 

 

 / /värmepump år värmepump årK E elpris    (10) 

 

Dimensionering av pelletspanna respektive värmepumpar 

Vid dimensioneringen av de nya systemen som berör pelletspannan används förslag samt data som 

erhållits under platsundersökningen. För pelletspannan används indata från samarbetspartners inom 

arbetet på Grinda. För värmepumparna används dimensioneringsförslag från tillverkare samt råd från 

energiexperter inom Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH. 
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5.3 Ekonomisk analys 
I denna rapport analyseras de ekonomiska aspekterna med hjälp av två ekonomiska verktyg: 

 

Payoffmetoden 

Payoffmetoden är en relativt simpel investeringskalkyl som visar hur lång tid det tar innan 

investeringen är återbetald, utifrån de årliga inbetalningsöverskotten. Återbetalningstiden erhålls 

genom att grundinvesteringen viktas mot de årliga inbetalningsöverskotten.  Nackdelen med metoden 

är att den inte tar hänsyn till en eventuell diskonteringsränta och gynnar således kortsiktiga 

investeringar (Person et al, 2007): 

 

Vid beräkning används följande samband: 

 

G
Y

b
 , (11) 

 

där G och b är grundinvesteringen respektive det årliga inbetalningsöverskottet.  

 

Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är en ekonomisk kalkyl som används vid investeringar. Kalkylen går ut på att räkna 

om de framtida monetära termerna i nuvärde. Detta används för att kunna jämföra och rättvist bedöma 

investeringar som sker vid olika tidpunkter.  Nettonuvärde är differensen mellan nuvärde och 

investeringskostnad (Person et al, 2007):  

 

Nuvärdet fås genom följande samband: 

 

 f vN b N R N G     ,  (12) 

 

där R defineras som restvärdet efter den ekonomiska livslängden. 

 

Nusummefaktorn Nf fås med hjälp av 
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f

r
N

r

 
 ,  (13) 

Respektive nuvärdet Nv från 
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6 Resultat 
Nedan följer den totala elanvändningen som går åt för de fyra hotellbyggnaderna, samt den totala 

årsförburkningen som är ett genomsnitt för årsförbrukningen mellan åren 2011-2012. För 

totalanvändningen för värdshuset och hotellstugorna per månad, se Bilaga A. 

6.1 Nuvarande energibehov 

Nuvarande energianvändning för värdshuset och hotellstugorna 

Den genomsnittliga årselanvändningen för värdshuset samt de fyra hotellstugorna visas i Figur 19, som 

alltså är hushållsel för värdshuset samt uppvärmning och varmvatten för hotellstugorna. 

Hushållselanvändningen för hotellstugorna bortses, se kapitel 5.1 om begränsningar. 

Den totala elanvändningen under ett år för värdshuset samt hotellstugorna uppgår till ungefär 299 500 

kWh. Större delen av elanvändningen sker under säsongsmånaderna apr-sep, cirka 65 % av den totala 

elanvändningen under ett genomsnittsår. Lägst elanvändning sker under januari, februari samt 

november, cirka 15 % av den totala elanvändningen, vilket påvisas i figuren. För totalfördelning av 

energianvändningen mellan värdshuset samt hotellstugorna per månad, se Bilaga B. 

 

 

 
Figur 19, Genomsnittsförbrukning i kWh mellan år 2008-2012 för värdshuset och hotellstugorna. Källa: Eon, 2013 
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Nuvarande varmvattenanvändning för hotellstugorna 

I Figur 20 presenteras det nuvarande energibehov som krävs för uppvärmning av varmvatten under 

året. Energibehovet är som mest under säsongsmånaderna apr-sep med en ungefärlig tappvarmvatten 

användning på 90 % av den årliga varmvattenanvändningen.  Under övrig tid på året finns inga eller 

väldigt liten andel hotellgäster vilket gör att varmvattenanvändningen är relativt låg eller ingen alls. 

För totalfördelning varmvatten per månad för hotellstugorna, se Bilaga C.  

 

 
Figur 20, Nuvarande energibehov för uppvärmning av tappvarmvatten 

Nuvarande totala energianvändning 

I Figur 21 redovisas den totala energianvändningen för de fyra hotellstugorna vilket inkluderar 

uppvärmning och tappvarmvattenanvändning. Det totala genomsnittliga värdet uppgår till 151 000 

kWh årligen med en uppskattad tappvarmvattenanvändning på cirka 33 000 kWh, vilket motsvarar en 

tappvarmvattenanvändning på ungefär 21 % som är enligt Energimyndighetens riktlinjer om energi 

för uppvärmning av varmvatten. Den högsta energianvändningen återfinns under nov-feb. Under 

sommarmånaderna åtgås nästan all eller mestadels av energianvändningen för tappvarmvatten. 

  

 
Figur 21, Nuvarande totala energianvändning för de fyra hotellstugorna 

 

0 

1000 

2000 
3000 

4000 
5000 

6000 
7000 

8000 

9000 

kW
h

 
 

Nuvarande energibehov för tappvarmvatten för 
hotellstugorna 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

kW
h

 

Nuvarande energianvändning för hotellstugorna 



30 
 

Kostnader 

Vid beräkning av kostnaderna för uppvärmning samt varmvatten används på samma sätt fakturering 

från EON samt Telge Energi som underlag för beräkning. Utifrån fakturor för åren 2011-2012 har ett 

genomsnittspris på elen beräknats. Slutpriset på det genomsnittspriset elen under den givna perioden 

uppgår till 147 öre per kWh under åren 2011-2012. För uppvärmning samt varmvatten för 

hotellstugorna uppgår den totala genomsnittliga kostnaden till cirka 222 000 SEK inklusive moms 

årligen. Detta baseras på en uppskattad total energianvändning på 151 000 kWh. Kostnaden per 

byggnad uppgår till 55 500 SEK inklusive moms. För totalfördelning av elfakturering per månad, se 

Bilaga A. 

6.2 Nya uppvärmningssystem 
För ombyggnadskostnader som exempelvis borrhål samt konvertering till vattenburna elradiatorer av 

de nya systemen används redan uppskattade kostnader för Grinda utförda på uppdrag av 

konsultfirman Ulf Smed AB. Anledningen till detta är att författarna vill kunna ge en noggrann och 

utförlig kalkyl. För dimensionering på olika typer av värmepumpar samt pelletspanna med tillhörande 

kostnad används uppskattade värden av respektive nedan angivna företag. Dock bör det has i åtanke 

att det endast är riktvärden som presenteras. 

 

Alternativ 1, Bergvärmepump: 

För dimensioneringen av bergvärmepumpen uppskattas toppeffekten till 60 kW med en 

energitäckningsgrad på 95 %. NIBE AB föreslår ett alternativ med en fastighetsbergvärmepump som 

kan användas både för bergvärme, sjövärme eller markvärme. Denna typ av värmepump klarar av att 

försörja alla fyra hotellbyggnader. Energin hämtas från cirka fyra borrhål om 200 meter med hjälp av 

kollektorslangar som fylls med fryspunktsnedsättande medel, exempelvis etylenglykol. Värmepumpen 

överför sedan energi via ackumulatortank till befintliga kulvertar på området. I Figur 22 redogörs för 

de olika inköpskostnaderna samt för de kostnader som uppstår i samband med borrhålen.  

 

 Bergvärmepump 

Inköp 168750 SEK 

Borrhålskostnad 250000 SEK 

Transport 20000 SEK 

Uppställning 

värmepumpar 

5000 SEK 

Ackumulatortank 25000 SEK 

Rördragning + 

elarbeten 

50000 SEK 

Konvertering av 

värmesystem 

400000 SEK 

Installation av 

shuntgrupper 

100000 SEK 

Summa 1018750 SEK 

Figur 22, Investeringskostnader för bergvärmepump (Ulf Smed AB, 2008),  

 

 

 

 

 



31 
 

I Figur 23 redovisas de kostnader som krävs för driften av bergvärmepumpsanläggningen. 

Distributionsförlusterna via kulvertledningarna beräknas uppgå till 10500 kWh enligt Ulf Smed AB. 

Årsvärmefaktorn uppskattas av NIBE AB uppgå till 3,34, med en tillsatsel på cirka 7550 kWh under 

den kallaste perioden. 

 

 Bergvärmepump 

Drivenergi, EL 48000 kWh 

Tillsatsel 7500 kWh 

Summa 55500 kWh 

Kostnad 82000 SEK 

Årlig besparing 140000 SEK 

Figur 23, Driftskostnader för bergvärmepump (Ulf Smed AB, 2008) 

Alternativ 2, Luft-vattenvärmepump: 

För dimensionering av luftvatten-värmepumpar installeras en värmepump i anslutning till varje 

hotellstuga. Detta resulterar i totalt fyra stycken värmepumpar som används som i alternativ ett för 

både uppvärmning och varmvatten. NIBE föreslår en luft-vattenvärmepump med en toppeffekt på 14 

kW för varje hotellstuga. Energitäckningsgraden beräknas uppgå till 90 % enligt Ulf Smed AB. I Figur 

24 redogörs för de investeringskostnader som uppkommer i samband med införandet av fyra luft-

vattenvärmepumpar.  

 

 Luft-vattenvärmepump 

Inköp 168000 SEK 

Uppställning 

värmepumpar 

5000 SEK 

Ackumulatortank 25000 SEK 

Rördragning + 

elarbeten 

50000 SEK 

Konvertering av 

värmesystem 

400000 SEK 

Summa 768000 SEK 

Figur 24, Investeringskostnader för luft-vattenvärmepump(Ulf Smed AB, 2008) 

I Figur 25 redovisas de kostnader som krävs för driften av luft-vattenvärmepumpsanläggningen. 

Årsvärmefaktorn uppskattad av NIBE AB uppgå till 2.5, med en tillsatsel på cirka 15100 kWh under 

den kallaste perioden. 

 

 Luft-vattenvärmepump 

Drivenergi, EL 60400 kWh 

Tillsatsel 15100 kWh 

Summa 75500 kWh 

Kostnad 111000 SEK 

Årlig besparing 111000 SEK 

Figur 25, Driftskostnader för luft-vattenvärmepump (Ulf Smed AB, 2008) 
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Alternativ 3, Pelletspanna: 

För dimensioneringen av pelletspannan antas pannan fungera som en totallösning för både värdshuset 

och de fyra hotellstugorna. För detta ändamål grävs en ny kulvertledning från värmecentralen intill 

Värdshuset och sammankopplas med de befintliga kulvertledningarna vid hotellstugorna. Erforderligt 

energibehov, alltså uppvärmning och varmvatten uppskattas av Jonsson och Abudaff (2013) uppgå till 

160 000 kWh. Detta skulle innebära ett totalt energibehov på 311 000 kWh för både värdshuset samt 

hotellstugorna, innefattandes uppvärmning och tappvarmvatten. Hushållsel försummas som tidigare 

nämnts i kapitel 5.1 Begränsningar. 

 

Enligt Avena Energi uppskattas det behövas två pannor på 80 kW vardera. Totala antalet 

bränsletransporter beräknas uppgå till sex stycken, med en last på tolv ton per gång. För 

dimensioneringen av pelletspannan uppskattas verkningsgraden till 85 %.  

 

I denna kalkyl ingår ej en utbyggnad av bränslehanteringen vilket är en förutsättning för detta 

alternativ. Det bör poängteras att detta alternativ inhyser stor osäkerhet eftersom det kan uppstå 

kostnader som inte anträffats av författarna eller de tillfrågade företagen. I Figur 26 redogörs de 

hypotetiska kostnader som hämtats från Ulf Smed AB samt Avena Energi.  

 

        Pelletspanna 

Värmecentral + silo 1000000 SEK 

Värmekulvert inkl. 

sprängning 

160000 SEK 

Varmvattenberedare 50000 SEK 

Rördragning + 

elarbeten 

50000 SEK 

Konvertering av 

värmesystem 

400000 SEK 

Installation av 

shuntgrupper 

100000 SEK 

Summa 1760000 SEK 

Figur 26, Investeringskostnader för totallösning med pelletspanna(Ulf Smed AB, 2009) 

I Figur 27 redovisas de kostnader som krävs för driften av denna lösning med pelletspanna. 

Distributionsförlusterna via kulvertledningarna beräknas uppgå till 24000 kWh enligt Ulf Smed AB. 

Det totala energibehovet uppgår således till 394 000 kWh årligen för Värdshuset samt hotellstugorna. 

Nuvarande kostnad för Värdshuset beräknas enligt Ulf Smed Ab (2008) uppgå till 220 500 SEK/år.    

 

                  Pelletspanna 

Bränsle, pellets 

0,383 kr/kWh, 85 

% verkningsgrad 

150900 SEK 

Bränsletransport 10000 SEK 

Summa 160 900 SEK 

Nuvarande 

kostnad för 

Värdshuset  

220500 SEK 

Nuvarande 

kostnad för 

hotellstugorna 

222000 SEK 
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Årlig besparing 279600 SEK 

Figur 27, Driftskostnader för pelletspanna. (Ulf Smed AB, 2009) 

6.3 Ekonomisk lönsamhetsanalys 

I Figur 28 redogörs för samtliga investeringskostnader samt driftskostnader med en inkluderad 

uppskattad återbetalningstid för samtliga alternativ. Alternativ tre (pelletspanna) är ett totalalternativ 

som förser både hotellstugorna samt Värdshuset med uppvärmning och varmvatten. 

 

Payoff-kalykl Total 

inköpskostnad 

Total 

driftskostnad 

Nuvarande 

kostnad 

Årligbesparing Återbetalnings-

tid 

Bergvärmepump 1018750  

SEK 

82000  

SEK 

222000 

SEK 

140000  

SEK 

7.3 år 

Luft-

vattenvärmepump 

768000 

SEK 

111000  

SEK 

222000 

SEK 

111000  

SEK 

6.9 år 

Totallösning med 

pelletspanna 

1760000  

SEK 

160900  

SEK 

442500 

SEK 

279600  

SEK 

6.3 år 

Figur 28, Återbetalningstid för de alternativa uppvärmningsmetoderna. 

I Figur 28 påvisas att bergvärmepump som har en relativt hög investeringskostnad jämfört med luft-

vattenvärmepumpen har en årlig besparing på ca 140 000 SEK, vilket medför en återbetalningstid på 

7.3 år. Alternativ två som är fyra luft-vattenvärmepumpar ger en årlig besparing på 111 000 SEK 

vilket resulterar i en återbetalningstid på cirka 6.9 år. Högst investeringskostnad står alternativ tre för 

som alltså är en totallösning för både värdshuset och hotellstugorna, denna kostnad uppgår till 

närmare 1 760 000 SEK men ger enligt beräkningarna en årlig besparing på 442 500 SEK vilket 

medför en återbetalningstid på 6.3 år. 

 

I Figur 29 redovisas det beräknade kapitalvärdet för de tre olika alternativen med en antagen 

kalkylränta på 8 % enligt skärgårdsstiftelsens riktlinjer (Alm, 2013). Restvärdet antas till noll i 

samtliga kalkyler eftersom fakta saknas om ett eventuellt andrahandsvärde efter den beräknade 

ekonomiska livslängden. 

 

 
Figur 29, Nuvärdesanalys för de alternativa uppvärmningsmetoderna. 
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I Figur 29 ses att break-even, alltså den tid det tar för investeringarna att betalas tillbaka nås vid 9-12 år 

beroende på alternativ. För bergvärmepumpen nås denna brytpunkt vid mellan 11-12 år, för att 

jämföras med luft-vattenvärmepumpen som ligger mellan 10-11 år. För totallösningen med 

uppvärmning för både värdshuset och hotellstugorna via en pelletspanna nås break-even vid 9-10 år.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel redogörs författarnas åsikter av det nuvarande energisystemet, samt en tillhörande 

analys av de nya uppvärmningssystemen samt en analys av de hållbara aspekter som ingår i denna 

rapport. 

7.1 Analys av nuvarande system 
Vid analysen av det nuvarande systemet har många uppskattningar gjorts för att kunna erhålla en 

verklighetsbaserad bild. Eftersom den undersökta verksamheten är en hotellverksamhet finns ingen 

kartläggning över hur många gäster som kan tänkas övernatta på området utan denna siffra är olika för 

varje år. I denna rapport har författarna utgått ifrån det givna antalet gäster under år 2012 eftersom 

dessa var de enda data som fanns att tillgå.  Utifrån antalet gäster har en varmvattenanvändning 

uppskattats. Det bör poängteras att i denna rapport uppskattas varmvatten användningen uppgå till 

cirka 94 liter per gästnatt vilket får betraktas som väldigt högt. Detta beror på den antagna 

förbrukningen på två liter per gästnatt, enligt riktlinjer från Boverket. Dock bör has i åtanke att den 

givna verksamheten är en hotellverksamhet där varmvatten ingår som en del i rumspriset varför en 

högre användning av varmvatten högst troligt förekommer. 

Vad gäller elanvändningen för hotellstugorna har en sammanställning utifrån år 2011-2012 år utförts 

och utifrån dessa har en genomsnittsanvändning beräknats, cirka 300 000 kWh för både värdshuset 

och hotellstugorna. Detta värde inkluderar alltså både uppvärmning, varmvattenanvändning samt 

hushållsel för hotellstugorna och hushållselen för värdshuset. De antaganden som gjorts är att 

hushållselen antas vara noll för hotellstugorna med tanke på att hushållselanvändningen antas inte 

utgöra en stor del i hotellverksamheten. Gällande elanvändningen för värdshuset som är en 

restaurangverksamhet har i brist på tid samt fakta, en enkel modell utförts. Författarna valde att utgå 

ifrån Energimyndighetens rapporter för liknande restaurangverksamheter med säsongsöppet och på så 

sätt erhålla ett värde för elanvändningen i värdshuset. Anledningen till detta var för att kunna 

dimensionera värmepumpar enbart för hotellstugorna. 

En genomgående fråga i denna rapport samt en stor nackdel i det nuvarande systemet för 

uppvärmning är avsaknaden av ett vattenburet uppvärmningssystem. Idag utgörs uppvärmningen som 

bekant av elradiatorer som finns i varje rum. Denna typ av uppvärmning lämpar sig främst för småhus 

eller mindre villor där ett alternativt uppvärmningssystem inte finns. Fördelarna med vattenradiatorer 

är många. Inte minst det faktum att alla hållbara uppvärmningsalternativ som behandlas i denna 

rapport förutsätter detta. Det enda uppvärmningsalternativ som inte kräver ett vattenburet system i 

denna rapport är luft-luftvärmepump som inte lämpar sig för denna typ av byggnader i och med 

storleken samt det faktum att denna typ av värmepump endast kan värma upp byggnader med öppen 

planlösning. Det blir alltså högst ineffektivt och dyrt att installera en luft-luftvärmepump som det 

alltså skulle krävas ett par för att tillgodose uppvärmningsbehovet för hotellstugorna.  

Författarna kan därmed fastslå att en stor del av investeringskostnaden, ungefär 400 000 SEK åtgås 

för att konvertera det nuvarande systemet till ett vattenburet system.  I och med att hotellstugorna 

byggdes så sent som 2004 kan det anses väldigt onödigt samt ej genomtänkt att inte ha infört ett 

vattenburet system redan vid bygget. Anledningen tros enligt Alm (2013)  vara brist på tid inför 

säsongsstart samt avsaknad av kapital. Detta är förstås anmärkningsvärt med tanke på det resursslöseri 

som uppstår i samband med elradiatorerna och elanvändningen i allmänhet som minst skulle halverats 

med ett vattenburet system och en värmepump. 
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Miljöeffekterna av detta är således svåra att uppmäta, i och med ett totalt elförsörjt system. Största 

miljöeffekten återfinns vid produktionen av elen som elkraftbolagen står för. Därför är det ur ett 

hållbarhetsperspektiv väldigt viktigt att ta reda på vart elen framställs men framförallt hur det 

framställs. Skillnaden i koldioxidutsläpp från el producerat i kolkraftverk jämfört med vattenkraft är 

stora och bör undersökas. En annan aspekt av hållbarhetsperspektivet behandlar energianvändningen. 

Med direktverkande el är förhållandet mellan det nödvändiga energibehovet och den använda energin 

för uppvärmning 1:1. Detta kan idag ses som resursslöseri då det finns uppvärmningsalternativ som 

minskar den använda energin för uppvärmning, detta diskuteras mer i kapitel 7.2 Analys av nya 

uppvärmningssystem.  

7.2 Analys av nya uppvärmningssystem 
Vid analys av de alternativa uppvärmningssystemen kan det fastslås att alla tre alternativ är mer 

fördelaktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.  Med detta menas att det nuvarande alternativet med 

elradiatorer inte lämpar sig för denna typ av omfattande verksamhet samt med det betydande 

energibehovet som uppskattas till 151 000 kWh. Fördelarna med värmepumparna, alltså alternativ ett 

och två är främst att en halvering av den nuvarande elkostnaden erhålls, beroende på värmefaktorn 

som diskuteras mer utförligt i kapitel 7.3 Känslighetsanalys.  För alternativ tre, en totallösning med 

pelletspanna finns flera fördelar, framförallt ett gemensamt system som troligtvis är enklare att 

kontrollera och därmed minskar underhållskostnaderna. För totallösningen är dock 

investeringskostnaden väldigt osäker, i och med det faktum att det krävs mer utförliga 

platsundersökningar.  Värt att poängtera är att kostnads samt dimensioneringsförslagen endast bör ses 

som riktlinjer av denna lösning. Variationer i pris mellan olika återförsäljare samt för nödvändiga 

platsundersökningar och tillstånd för borrning bör undersökas. 

Nackdelarna med de tre föreslagna alternativen är framförallt effekterna vid ett eventuellt elavbrott. I 

och med det faktum att värmepumparna samt pelletspannan (distribution) drivs på el, förutsätter dessa 

lösningar att elen alltid finns vid behov. Hur ett eventuellt elavbrott skulle påverka alternativen beror 

helt och hållet på omfattningen samt hur länge elavbrottet äger rum. Detta ligger utanför ramarna för 

denna rapport men är dock viktigt att undersöka likväl arbeta fram beredskapsplaner vid ett eventuellt 

inträffande. För pelletspannan finns osäkerheter kring pelletspriset som kan variera.  Detta har inte 

behandlats i denna rapport med anledning av rapportens omfång. Kostnaderna för en totallösning är 

också relativt osäkra och bör undersökas mer grundligt för att kunna återge en godtrogen bild. Vid 

dimensionering av totallösningen utgick alternativet i denna rapport utifrån en redan framtagen offert 

för området, vilket ändå bör ses som relativt verklighetsförankrad. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan det konstateras att återbetalningstiderna varierar mellan 6-8 år 

vilket anses vara relativt korta, enligt författarna. En stor del av investeringskostnaden åtgås för 

konvertering till vattenburet system vilket är en förutsättning för de alternativa 

uppvärmningssystemen, se kapitel 7.1 Analys av nuvarande system. Vid nuvärdesanalysen konstateras att 

totallösningen, alltså alternativ tre ger högst avkastning på sikt och är således mer fördelaktig vid ett 

längre tidsperspektiv. Detta är tämligen aktuellt och bör undersökas i och med att 

uppvärmningsalternativ för värdshuset arbetas fram av andra samarbetsgrupper. Vinsten på lång sikt 

kan alltså bli väldigt god vid en totallösning och bör därmed undersökas mer utförligt. 

Miljöeffekterna för värmepumpsalternativen står sig väldigt goda i förhållande till 

referensalternativet, som är det nuvarande uppvärmningsalternativet. Detta eftersom värmepumparna 

kräver mindre än hälften av den tillförda elen som i dagsläget brukas för att värma upp byggnaderna.  

Det råder därmed inga tvivel enligt författarna att värmepumparna är mer fördelaktigt ur 
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miljösynpunkt. De lokala utsläpp som sker i samband med installation och eventuella borrhål 

betraktas som små i jämförelse med de totala utsläppen för elproduktionen. Återigen är det viktigt att 

betona att miljöeffekterna för dessa alternativ främst ligger vid elproduktionen, vilket är svårt att 

undersöka. För att erhålla en god bild hos såväl gäster som ägare rekommenderar författarna att gröna 

el-bolag bör eftersträvas, alltså el som är framtagen från förnyelsebara källor såsom vind, vatten samt 

solkraft. 

Gällande pelletspannan har ingen utförlig analys angående mängd utsläpp av koldioxid utförts, detta 

på grund av tidsbrist. Det bör dock poängteras att oljepriset har en stigande trend och är enligt många 

experter på väg mot en topp som skulle leda till dyrare olja. Det är även allmänt känt att olja bidrar till 

de globala utsläppen vilket gör att denna typ av uppvärmning inte lämpar sig för en verksamhet som 

står och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. 

7.3 Känslighetsanalys 
I en rapport av denna typ förekommer alltid felkällor eller brist på indata. Väldigt många antaganden 

samt begränsningar måste göras för att erhålla ett slutresultat. I denna rapport anser författarna att en 

del av de avgörande antagandena är främst det konstanta elpriset samt varmvattenanvändningen per 

gästnatt som vid variation kan leda till väldigt olika värden. Angående elpriset har ett 

genomsnittsvärde för åren 2011-2012 beräknas utifrån elfakturor. Genomsnittspriset är således helt 

baserat på det rådande elpriset. Värt att poängteras är att ett högre elpris skulle påverka den 

ekonomiska kalkylen för totallösningsalternativet med pelletspannan positivt. För värmepumparna 

gäller även detta eftersom dessa också drivs på el. Det kan konstateras att ett högre elpris leder till en 

kortare återbetalningstid för värmepumparna, vilket är positivt. 

Gällande dimensioneringsförslagen har det tidigare nämnts att förslag har hämtats från offerter 

utgivna av företag. Därmed kan en viss risk av tendensiösitet förekomma.  Författarna har 

genomgående i denna rapport arbetat utifrån ett källkritiskt perspektiv. Det bör betonas att 

kostnaderna kan skilja sig och på så sätt påverka den ekonomiska kalkylen, både positivt och negativt. 

Vidare kan dimensioneringen av de olika alternativen skilja sig. Vid tillfrågandet hos företagen 

varierade storleken på värmepumparna mellan 40-60 kW, vilket skiljer sig beroende på företag. 

Kostnadsskillnaden för detta är dock i storleksordningen 50 000 SEK vilket i jämförelse med 

totalkostnaden som ligger runt 1 000 000 SEK inte påverkar utfallet i stor utsträckning. 

Vidare bör poängteras att vid en totallösning saknas fakta om vad som egentligen måste byggas eller 

hur långt ut kulvertledningarna i hotellbyggnaderna är lagda. Det som är känt är enligt Alm (2013) att 

kulvertledningar finns mellan hotellbyggnaderna samt att anledningen till att dessa inte används hör 

ihop med att inga vattenburna radiatorer används, se kapitel 7.1 Analys av nuvarande system. Därmed 

fastslår författarna att en omfattande undersökning samt kartläggning krävs inom detta område för att 

erhålla en mer säker kostnadskalkyl. 

Sammanfattningsvis bör nämnas att i denna rapport har en årsvärmefaktor för värmepumparna 

antagits utifrån respektive företags rekommendationer. Därmed finns stor risk att denna 

årsvärmefaktor egentligen är lägre än vad som anges. En hög angiven värmefaktor ger bättre 

förutsättningar för återförsäljaren att lyckas sälja sin produkt. I en marknad med hård konkurrens kan 

det därför inte uteslutas att årsvärmefaktorn är lägre än vad som angivits. För mer utförlig information 

om värmefaktor, se kapitel 2.6 om värmefaktor. Författarna konstaterar därmed att de faktorer som 

behandlats i detta avsnitt bör ses undersökas grundligt vid en eventuell investering av ett nytt 

värmesystem. 
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8 Slutsats 
Som en avslutande konklusion för detta kandidatexamensarbete inom hållbar utveckling kan det 

konstateras att de uppsatta mål samt syftesformuleringar har behandlats. Det nuvarande systemet med 

elradiatorer är ur ett hållbarhetsperspektiv inte fördelaktigt för en verksamhet som präglas av 

miljöarbete. Anledningen till varför elradiatorer används tros vara bristen på tid samt avsaknaden av 

kapital vid bygget av hotellstugorna. En stor del av en eventuell investeringskostnad åtgås för 

konvertering till ett vattenburet system vilket är en förutsättning för alla de hållbara 

uppvärmningsalternativ som behandlats. Miljöeffekterna för det nuvarande uppvärmningssystemet är 

svåra att uppmäta eftersom hela verksamheten drivs på el. För en god miljöanalys krävs att 

elproduktionen undersöks och kartläggs, för det nuvarande systemet. 

 Författarna konstaterar att en totallösning med pelletspanna är mest gynnsam trots de höga 

investeringskostandena på cirka 1.7 MSEK. 

 Vid en eventuell investering krävs en konvertering till ett vattenburet radiatorsystem. 

 Bergvärmepump och luftvärmepump påvisade resultat i samma storleksordning, med en 

återbetalningstid på cirka sju år. 

 Det konstateras att alla de tre alternativa uppvärmningssystemen är mer fördelaktiga ur 

miljösynpunkt. 

 För totallösning med pelletspanna krävs mer omfattande platsundersökningar samt 

kartläggning av det reella energibehovet. Vid en sådan kartläggning bör viktiga faktorer som 

exempelvis värmefaktor för värmepumparna, varmvattenanvändning för gästerna samt 

prisutveckling på elen behandlas. 
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Bilaga A 
I denna bilaga redovisas elanvändningen för Värdshuset och de fyra hotellstugorna under åren 2011-

2012 samt fakturering per månad under denna period. Priset är i SEK och inklusive moms.  Indata är 

hämtad från EON:s databas för företagskunder. 

Användning: 2012 2011 

Januari 11 624 18 552 

Februari 12 553 15 611 

Mars 13 952 14 093 

April 25 200 25 384 

Maj 26 960 31 643 

Juni 36 445 36 209 

Juli 44 865 41 679 

Augusti 37 839 37 344 

September 24 675 23 444 

Oktober 23 497 19 044 

November 18 753 9 005 

December 29 000 21 552 

Årsförbrukning 305 393kWh 293 560kWh 

 

Fakturor: 2012 2011 

Januari 6 840,65 8 295,25 

Februari 8 660,76 9 899,76 

Mars 7 370,13 8 100,05 

April 6 923,89 7 167,24 

Maj 7 672,76 7 520,38 

Juni 8 946 8 804,73 

Juli 9 363,80 9 801,88 

Augusti 10 407,85 10 211,98 

September 11 691,45 11 277,28 

Oktober 10 778,08 10 713,73 

November 8 877,75 8 717,73 

December 8 913,61 8 334,73 

Total kostnad 108 458,73 kr 110 855,74 kr 

 

Fakturering sker i efterhand, alltså fakturan som kom i januari, är elanvändningen för december. 

Grinda Wärdshus har en huvudsäkring på 200A, vilket motsvarare en abonnemangsavgift på 68 

985kr/år. 
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Bilaga B 
I denna bilaga redogörs för uppvärmningsuppdelningen mellan värdshuset och de fyra hotellstugorna. 

Eftersom de elfakturor som används utgår från samma anläggning är det nödvändigt att dela upp 

användningen mellan dessa två separata verksamheter för att på så sätt kunna dimensionerna och 

kartlägga för energianvändningen före respektive verksamhet. 

Energianvändning [kWh] Värdshuset  Hotell 

Januari 7466,863 13 621 

Februari 6969,006 13 650 

Mars 6939,807 17 501 

April 12516,69 15 023 

Maj 14501,19 12 775 

Juni 17977,78 5 323 

Juli 21414,77 8 320 

Augusti 18603,81 7 217 

September 11906,99 8 750 

Oktober 10526,75 12 744 

November 6868,544 16 500 

December 12508,78 19 767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Bilaga C 
I denna bilaga redogörs för den uppskattade varmvattenanvändningen under ett genomsnittsår. De 

beräknade värdena utgår ifrån antalet duschar respektive handtvättar per gästnatt som uppskattats av 

författarna uppgå till en respektive fem. Under sommarmånaderna apr-sep antas antalet duschar per 

gästnatt uppgå till två. 

 Antal gäster/månad Volym månad varmvatten [L] Energi per månad [kWh] 

Januari 0  0 0 

Februari 0  0 0 

Mars 47  4418 169,283 

April 373  35062 1343,459 

Maj 392  73696 2823,785 

Juni 739  138932 5323,411 

Juli 1155  217140 8320,081 

Augusti 1002  188376 7217,94 

September 676  127088 4869,589 

Oktober 512  48128 1844,105 

November 110  10340 396,1943 

December 125  11750 450,2208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


