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FÖRORD 

Vi vill passa på att tacka LÅGAN och Veidekke för samfinansiering av projektet. Ett 
särskilt tack till Åsa Wahlström på CIT, Johnny Kellner, Kent Haglund och Johan Alte på 
Veidekke, Lage Persson på Husvärden samt Per Andersson på Peab för ovärderlig 
kunskap och kritiskt tänkande kring olika systemlösningar.  

SAMMANFATTNING 

I lågenergibyggnader svarar energi till varmvattenproduktion för en betydande del av 
byggnadens energianvändning. Syftet med denna studie är att utreda om lokal produktion 
av varmvatten i varje lägenhet kan vara ett alternativ till traditionell central 
varmvattenproduktion. För att minska el-beroendet används varmvattenanslutna vitvaror 
(disk- och tvättmaskin). Som referens används ett traditionellt system med VVC och el-
anslutna vitvaror. 
 
Med den föreslagna tekniska lösningen för lokal varmvattenproduktion försvinner VVC-
ledningar och pump, varmvattenledningar samt växlare för varmvatten i undercentralen. 
Tillkommer gör en värmeväxlare i varje lägenhet. Genom lokal produktion sparas driftel 
till VVC-pump och delar av värmeförluster från VVC- och varmvattenrör under 
uppvärmningssäsong.  
 
Resultat visar på att det ej fullt ut går att motivera ur ett livscykelkostnadsperspektiv att 
installera ett system med lokal varmvattenproduktion då investeringskostnaden är större 
än kostnadsbesparingen för energi. Skillnaden mellan central och lokal produktion av 
varmvatten är dock ur ett livscykelperspektiv liten. För att uppnå samma LCC-kostnad 
krävs en minskad investeringskostnad på 40 % för de lokala enheterna. Utförd 
känslighetsanalys visar likväl att resultatet är konsistent.  
 
Varmvattenanslutna disk- och tvättmaskiner är betydligt billigare ur ett 
livscykelperspektiv än el-anslutna maskiner. Det uppnås också en samhällsekonomisk 
vinst då man växlar från högvärdig energi, el, till mer lågvärdig, fjärrvärme.  Det ges 
också ett större underlag att producera el i kraftvärmeverk och bättre systemutnyttjande 
av fjärrvärmenätet då man bättre kan utnyttja nätets spillvärme.  
  

SYFTE/BAKGRUND/UPPDRAG  

Energianvändningen i nybyggda flerbostadshus har under de senaste åren minskat 
kraftigt, främst genom ett tätare och mer välisolerat klimatskal och ett effektivare 
ventilationssystem. För att sänka energianvändningen ytterligare krävs att byggnadens 
system beaktas i alla delar och att brukarna involveras samt att deras påverkan synliggörs. 
En sådan aspekt är varmvattenproduktion och –användning. I lågenergihus är 
varmvattenanvändningen högre än transmissions- och ventilationsförluster. Genom 
snålspolande armaturer och individuell mätning och debitering har man kommit en bra bit 
på vägen att minska energianvändningen till varmvatten. Andel värmeförluster i VVC-
systemet svarar då för en större andel av byggnadens totala energianvändning. Det finns 
därav ett behov av att undersöka lösningar för att minska förlusterna vid 
varmvattenproduktion.   
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Syftet med projektet är att, om möjligt, visa på en teknisk och ekonomisk genomförbar 
lösning för att minska klimatpåverkan respektive energiåtgången för 
varmvattenproduktion och om möjligt även sänka investeringskostnaden för densamma. 
En ytterligare synergieffekt kan vara att eventuella problem med legionella minskas.  
 
Studien genomförs för ett hus där processvatten till tvättmaskin och diskmaskin, men inte 
torktumlare, är anslutna till varmvatten istället för el. I projektet har en systemlösning 
tagits fram där produktion av varmvatten sker lokalt i varje lägenhet i kombination med 
värmeanslutna tvättmaskiner och diskmaskiner. Som referens jämförs alternativen mot 
traditionell central varmvattenproduktion, vvc-krets och el-anslutna vitvaror. 

 
Det nya systemet jämförs med ett konventionellt system med avseende på: 

• Funktion 
• Lönsamhet och livscykelkostnad 
• Miljöbelastning i form av CO2-ekvivalenter och energibesparing 

 
Systemet har undersökts genom en teoretisk fallstudie på ett flerbostadshus i 
Kvillebäcken, Göteborg. 
 

OBJEKTBESKRIVNING 

Som objekt för analysen används ett nybyggt flerbostadshus på Kvillebäcken. Huset 
motsvarar ett modernt lågenergihus med höga krav på energi- och effektanvändning 
varför det passar väl som fallstudie. Huset är fjärrvärmevärmt med Göteborg Energi som 
fjärrvärmeleverantör, som option kommer huset att värmas med solenergi sommartid. 
Dock är fjärrvärmen billig sommartid (ca 10 öre/kWh) tack vare användning av mycket 
spillvärme i systemet. 
 

Tabell 4.1: Indata för energibalansberäkningen 
Kvillebäcken Etapp 1 – Veidekke 
Byggnadstyp: Flerbostadshus om nio våningar inklusive källare 
  

Yta: 
6 039 m2 Atemp 

4 415 m2 BOA 

  

Lägenhetsindelning: 

5 st 1 RoK,  
55 st 2 RoK,  
7 st 3 RoK 
8 st 3-4 RoK 

  
Grundläggning: Platta på mark och källarväggar i betong 
Stomme: Betong 
Ytterväggar: Utfackningsväggar med trästomme 

Fönster/balkongdörrar: 
Treglasisolerfönster, 80 % glasandel, g 37 %, ST 62 % 
Inget ytterligare yttre solskydd 
Inre beteendestyrt solskydd (persienner, gardiner) g 0,71 

Tak: Ventilerad uppstolpad takkonstruktion 
Uppvärmning: Fjärvärme 
Värmedistribution: Vattenburen värme till radiatorer och ventilationsaggregat 
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Ventilation Från- och tilluft med värmeväxling 
  

 
Tabell 4.2: Resultat från energibalansberäkningar VIP Energy 

Specifik energianvändning* 
Krav 

Miljöanpassat 
byggande 

Krav BBR 
Beräknat  
resultat 

Resultat med 
säkerhetsmarg. 

på 20 % 

Specifik energianvändning 
[kWh/m2,år] 

≤ 60 ≤ 110 42,4 50,9 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2,K]  

- ≤ 0,5 0,33 - 

Effektkrav vid DVUT -11°C 
[W/m2] 

≤ 15 - 12,8 - 

* Energianvändning exklusive hushållsel 

 
 

 
Figur 4.3: Resultat från energibalansberäkningen. 
 

Energianvändning - Kvillebäcken etapp 1

22

0
15

13

Förlust genom klimatskal

Uppvärmning av ventilationsluft

Beredning av tappvarmvatten

Fastighetsel

Totalt: 51 kWh/m2, år
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UNDERLAG 

Indata för lönsamhetskalkylen redovisas i tabell 5.1 
 

Tabell 5.1: Indata för lönsamhetskalkyl. Priserna är inklusive moms.  

Indata Värde Kommentar 

Kalkylränta 5 % Real kalkylränta 

Livslängd 30 år Antaget 

El-pris 130 öre/kWh 
Beräknat utifrån inköp, nätavgift, skatt och 

moms 

Fjärrvärme vinter 61 öre/kWh Göteborg Energi: dec-mars 

Fjärrvärme vår/höst 42 öre/kWh Göteborg Energi: april, okt, nov 

Fjärrvärme sommar 12 öre/kWh Göteborg Energi: maj-sept. 

Effektkostnad 830 kr/kW 
Göteborg Energi, byggnadens prisgrundande 

medeleffekt är beräknat till 83 kW  

Energiprisökning el 6,3 % EMIR 2009 

Energiprisökning fjärrvärme 2,2 % EMIR 2009 

Klimatpåverkan el 0,106 kg/kWh Nordisk medelel 

Klimatpåverkan el 1,0 kg/kWh Marginalel (alternativt synsätt) 

Klimatpåverkan fjärrvärme 0,026 kg/kWh Göteborg Energi 

 
Investeringskostnaden för de tre systemen som jämförs är beräknade som 
alternativkostnader, dvs. skillnaden i investering mellan de tre alternativen. Vad avser 
fjärrvärmekostnaden att driva vitvaror med värme har tvättfrekvensen fördelats ut över 
året. Investeringskostnaden redovisas i tabell 5.2.  
 

Tabell 5.2: Indata för investeringskostnader. Priserna är inklusive moms. 

Indata Värde Kommentar 

Investering central 
produktion: 
Värmeväxlare för varmvatten 
VVC-pump 
250 m VVC-rör 
250 m VV-rör 

275 000 kr 
Kostnader som tillkommer för central 

produktion av varmvatten jämfört med lokal 
produktion 

Investering lokal produktion: 
75 st lokala värmecentraler 
El-matning 
Styr 

 525 000 kr inkl el+styr 7 000 kr per enhet inkl. styr och el 

Underhållskostnad  
För lokal produktion  

0 kr/år 
Växlarna kräver minimalt med underhåll och 

det är inte räknat med någon merkostnad.  

Uthyrningsbar yta 
Schakter 
Utrymme för lokal central 

 
Intäktsökning om 0 kr 

Intäktsminskning om 0 kr 

Med lokal produktion finns möjlighet att 
minska schakt vilket kan ge större 

uthyrningsbar yta men den lokala vvx-enheten 
tar ca 0,5 m2 av uthyrningsbar yta i lgh. 

Antagit att de tar ut varandra. 
Inköp diskmaskin 
Traditionell 
Varmvattenansluten 

 
5 000 kr 
5 000 kr 

Med föreslagen lösning ingen merkostnad mot 
varmvattenansluten maskin. 

Inköp tvättmaskin 
Traditionell 
Varmvattenansluten 

 
5 000 kr 
6 000 kr 

Extra inkoppling för tvättmaskin med 
magnetventil om 1 000 kr. 

Byggherrekostnad 25 % Påslag för byggherrekostnader 
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Tabell 5.3: Indata för tvätt och disk 

Indata Värde Kommentar 

Energianvändning per tvätt 1 kWh/tvätt 

Tvättfrekvens per lägenhetstyp 

4:a 1gång/dag 
3:a 0,75 gång/dag 
2:a 0,5 gång/dag 

1:a 0.25 gång/dag 

Tvättfrekvens hämtad från Lövehed Li 1995, 
Villa 95 ett yt- och energisnålt enfamiljshus, 

Lunds universitet 

Energianvändning per kuvert 0,18 
kWh/kuvert 

Källa: Svensson och Kåberg, 1991 

Diskfrekvens per lägenhetstyp 

4:a 8 kuvert/dag 
3:a 0,75 kuvert/dag 
2:a 0,5 kuvert/dag 

1:a 0.25 kuvert/dag 

Diskfrekvens hämtad från Lövehed Li 1995, 
Villa 95 ett yt- och energisnålt enfamiljshus, 

Lunds universitet 

Ökat värmeeffektbehov 3,4 kW 
P g a den ökade värmeanvändning med 

varmvattenanslutning kommer också den 
prisgrundande medeleffekten att öka. 

Andel el för varmvattenanslutna 
maskiner 
Disk 
Tvätt 

 
10 % 
15 % 

Erfordras som spets då värmevattnet inte 
räcker till. Värdet hämtat från Asko. 
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ANALYS 

Analysen genomförs för följande tre systemlösningar: 
 

1. Varmvattenanslutna vitvaror med central varmvattenproduktion 
2. Varmvattenanslutna vitvaror med lokal varmvattenproduktion 
3. Traditionellt system, med el-anslutna vitvaror med central varmvattenproduktion, 

referenssystem 
 
Den tekniska lösning som tagits fram och jämförts med ett traditionellt system 
åskådliggörs i figur 6.1. De lokala värmeväxlarenheterna levererar temperaturer på upp 
till 60°C. Vad som därutöver krävs, t ex tvätt i 90°C, erhålls via el-spets i respektive 
utrustning.   
 

 
Figur 6.1 Schema över lokal produktion av varmvatten. Disk- och tvättmaskin är ansluten 
till varmvattensystemet. 
 
Det nya systemet med lokal produktion ger följande fördelar: 
- Lägre investeringskostnad då VVC-ledning, VVC-pump, VV-växlare i undercentral 

försvinner. 
- Mindre schakt kan skapa möjligheter att öka den uthyrningsbara ytan. 

Försäljningspriset ligger på ca 33 000 kr/m2, dock så är det inte självklart att schaktet 
kan minskas trots att antal rör gör det.  

- Lägre el-energianvändning då VVC-pumpen försvinner och driftelen under 
uppvärmningssäsongen sparas. Under sommaren fungerar även det nya systemet som 
en slags VVC vilket inte ger någon energibesparing. 
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- Mindre värmeförluster då VVC-ledningen och centrala varmvattenledningar 
försvinner. En del av denna energi kommer byggnaden tillgodo varför det blir svårt att 
avgöra den indirekta besparingen. Vi utgår från att halva transmissionen utgör en 
värmeförlust (exklusive maj – september). Det kan både vara mer eller mindre 
beroende på var ledningarna är förlagda. Även om en del av värmen tillgodogörs 
byggnaden går den inte att styra och är därför ett ineffektivt sätt att värma byggnaden. 

 
Det nya systemet med lokal produktion kan få följande negativa konsekvenser: 
- Ökad investeringskostnad på grund av en lokal undercentral i varje lägenhet. 
- Risk för en ökad underhållskostad med flera små enheter även om de bedöms som 

relativt underhållsfria. 
- Risk för mindre uthyrbar yta med lokala värmecentraler. 
- Kan försvåra att driftoptimera om enheten skall skötas av respektive hyresgäst, vilket 

inte rekommenderas. Man bör sträva efter att enheten kan skötas av servicepersonal 
från t ex trapphus. 

 
Nedan visas resultatet av analysen där det konventionella alternativet med central 
varmvattenproduktion jämförs med lokal produktion. I båda alternativen är disk- och 
tvättmaskin ansluten till varmvattensystemet. Alternativ tre är ett traditionellt 
varmvattensystem med el-anslutna disk- och tvättmaskiner.  

 
Figur 6.2 LCC-beräkning av central och lokal produktion av varmvatten i typhuset. Vi 
kan se att investeringskostnaden blir något större i lokal-alternativet men att el- och 
värmekostnaden minskar.  
 
Resultatet visar att med ovan angivna indata så är nuvärdet av livscykelkostnaden för den 
lokala produktionen av varmvatten cirka 216 000 kr dyrare för hela referenshuset 
inklusive moms och byggherrekostnad, eller cirka 2 900 kr/lgh, vilket motsvarar en rak 
pay-off på 75 år. Jämför vi mot det traditionella systemet med central fjärrvärme och el-
anslutna disk- och tvättmaskiner uppnås en stor besparing, ca 1 000 000 kr.  
 
För att uppnå break-even krävs en kostnadsminskning per lokal undercentral med 2 900 
kr/enhet.  
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Nedan presenteras en känslighetsanalys på hur en variation i indata på verkar resultatet.  

 
Figur 6.3. Känslighetsanalys med avseende på hur förändringar i kalkylränta påverkar 
livscykelkostnaden. Vi kan se att den centrala produktionen av fjärrvärme är det bästa 
alternativet, oavsett kalkylränta. 
 
 

 
Figur 6.4. Känslighetsanalys med avseende på hur förändringar i elpriset påverkar 
livscykelkostnaden. Vi kan uppskatta att först när elpriset understiger ca 0,5 kr/kWh blir 
det traditionella systemet konkurrenskraftigt.  
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Figur 6.5.  Känslighetsanalys med avseende på hur förändringar i elprisökningen 
påverkar livscykelkostnaden. Oavsett hur prisutvecklingen för el-energi ser ut framöver 
(förutsatt att prisökningen inte är negativ) är det ej ekonomiskt försvarbart med det 
konventionella systemet.  
 
Systemens miljöpåverkan visas i figurerna nedan. Oavsett hur vi väljer att värdera elen 
har varmvattenanslutna disk- och tvättmaskiner en lägre växthuspåverkan. Den lägre 
miljöpåverkan beror dels på att byggnadens energianvändning sänks och dels genom att 
man byter energibärare från el-energi till fjärrvärme.  

 
Figur 6.6 Klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Diagrammet visar 
klimatpåverkan för att producera varmvatten och användning till disk- och tvättmaskiner. 
Både utsläpp från värmeanvändning och elanvändning visas. Elens klimatpåverkan 
värderas som Nordisk medelel. Stapeln längst till höger visar en medelsvensk totala 
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utsläpp per år.  
 

 
Figur 6.7 Klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Diagrammet visar 
klimatpåverkan för att producera varmvatten och användning till disk- och tvättmaskiner. 
Både utsläpp från värmeanvändning och elanvändning visas. Elens klimatpåverkan 
värderas som marginalel, kolkondens. Stapeln längst till höger visar en medelsvensk 
totala utsläpp per år.  
 
 

DISKUSSION 

Samhällsekonomiskt är det lönsamt att använda lågvärdig energi i form av fjärrvärme i ett 
kraftvärmenät med en hög grad av systemutnyttjande och där det även produceras el-
energi. Det är också en förutsättning för denna studie att det finns tillgång till ”billig” 
fjärrvärme.  
 
Lokal produktion av varmvatten kräver en större investering än ett traditionellt system. 
Vinsten blir en besparing av driftel till VVC-pump under uppvärmningssäsongen och 
eliminering av transmissionsförluster från VVC och VV-ledning. Vidare kan all mätning 
av energi- och medieanvändning ske på ett ställe, alltså skulle den även kunna inkludera 
radiatorer/golvvärme, vilket ger kunden/hyresgästen kontroll över sin egen användning 
(kundfördel). Risken för legionellatillväxt minimeras också. Genom att använda färdiga 
lättåtkomliga plug-and-play enheter minimieras installationskostnader och risken för en 
ökad underhållskostnad och att uthyrningsbar yta tas i anspråk.  
 
Lokal produktion av varmvatten kan alltså vara en väg fram för att ytterligare sänka 
byggnadens energianvändning. Detta skall dock ställas i relation till andra innovativa 

åtgärder för att minska energianvändningen. Ett annat alternativ kan vara att kraftigt 
extraisolera varmvatten- och VVC-stammar för att minska transmissionsförlusterna. 
Studien utgår från ett normalt rörsystem. 
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Det kvartstår en del oklarheter kring alternativinvesteringen. Med lokal produktion 
minskar installationerna i undercentralen samt VVC- och VV-ledningar samtidigt som 
fördyringar sker p g a lokal värmeväxling i varje lägenhet. Med volymbeställning av 
lägenhetsvärmeväxlare borde priset kunna pressas ytterligare från de ca 7 000 kr per styck 
som använts i studien. Det är också svårt att bedöma underhållskostnaden på 75 lokala 
värmeväxlare istället för en central. Erfarenhetsmässigt är underhållet väldigt lågt på 
”villavärmeväxlare” vilket också beaktats här.   
 
Skall lokala enheter installeras bör det eftersträvas enkla och robusta lösningar av typen 
”plug and play”. Kan servicetekniker komma åt dem från trapphus kommer underhåll och 
service att underlättas markant.  
 
Även energibesparingen kan behöva analyseras noggrannare i varje enskilt fall. Det är 
inte självklart hur mycket av VVC- och VV-förlusterna som ökar byggnadens 
energianvändning. Delar av dessa förluster kan tillföra värme till uppvärmda källare och 
lagra värmeenergi i stommen som tillgodogörs byggnaden under uppvärmningssäsongen. 
Vi har räknat med att hälften av förluster vintertid går förlorade, dvs. 50 % är nyttig 
värme. På sommaren har båda systemen lika stora förluster då både den lokala och 
centrala produktionen fungerar på samma sätt. På sekundärsidan i varje lägenhet finns en 
liten cirkulationspump, den har bedömts uppnå samma energieffektivitet som en stor 
central pump.   
 
Utifrån denna utredning och de positiva effekter som lokal varmvattenproduktion har 
avseende såväl miljöbelastning som energianvändning så skulle en av Energimyndigheten 
initierad ”teknikupphandling” kunna vara en möjlig väg till att uppnå de kostnadsnivåer 
som krävs för att även göra lösningen ekonomiskt lönsam. Parallellt med detta eller som 
ett separat utredningsuppdrag skulle även ovan nämnda utredningspunkter kunna 
analyseras. Som även framgår av tabellerna i kapitel 5 så har flera av studierna relativt 
många ”år på nacken” varför även dessa ”grunddata” skulle vara intressant att uppdatera.  
 
För att uppnå break-even krävs en kostnadsminskning per lokal undercentral med 2 900 
kr/enhet förutsatt att även moms och byggherrekostnad om 25 % är medräknad. Det får 
betraktas som betydande kostnadsminskning på den lokala undercentralen (cirka 40 %) 
för att lönsamhet skall uppnås.  
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SLUTSATSER 

Lokal varmvattenproduktion och värmeanslutna disk- och tvättmaskiner gör att 
lågenergibyggnader kan sänka energianvändningen ytterligare, både vad avser 
värmeenergi och elenergi. Den totala besparingen motsvarar en sänkning av byggnadens 
energianvändning med cirka 2 kWh/m2, år. dvs. cirka 4 %. Beräkningen utgår då från att 
ingen besparing uppnås sommartid och att det övrig tid ger en 50 % -besparing.   
 
Dock kan energibesparingen inte motivera den ökade investeringskostnaden, som 
lägenhetsvärmeväxlare innebär. Ett traditionellt värme- och varmvattensystem med 
varmvattenanslutna disk- och tvättmaskiner är billigare ur ett livscykelperspektiv. Båda 
alternativen uppvisar god lönsamhet i jämförelse mot system med el-anslutna vitvaror. 
 
Jämförs systemen ur miljösynpunkt med CO2-ekvivalenter som indikator har den lokala 
produktionen lägre miljöpåverkan tack vare att energianvändningen minskar. Elen antas 
vara nordisk medelel då elsystemet är sammanbyggt. Den nordiska medelelen har en 
högre klimatpåverkan än den svenska medelelen som också ofta används. Ett tredje 
alternativ är att använda så kallad marginalel där tanken är att vi ökar el-behovet varför 
det ofta blir dyra och ”smutsiga” energislag som producerar elen. Med angivna 
randvillkor minskar byggnadens klimatpåverkan med 0,2 ton/år med lokal jämfört med 
central med varmvattenproduktion (avser ett fjärrvärmenät där värmen produceras 
klimatsmart). Jämförs systemet mot ett traditionellt system med el-anslutna vitvaror 
minskar klimatpåverkan med 2,5 ton/år vilket ungefär motsvarar en person totala 
klimatpåverkan under fyra månader.   
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
 

 
 

www.laganbygg.se 
 
 
 
 


