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i den här bilagan kan du läsa om vad 
olika uppvärmningssystem kostar under 
20 år. Vi har gjort allmänna så kallade livs-
cykelkostnadsberäkningar. Då handlar det 
inte bara om investeringen, utan också vad 
det kostar att driva anläggningen i under-
håll- och driftskostnad. Sen har vi valt att 
göra lokala exempel där vi gjort samma be-
räkning utifrån vad de i praktiken har för 
kostnader idag. 

Vill man vara energi-, miljö- och kli-
matsmart så ställer det större krav på efter-
tanke innan man springer iväg och hand-
lar det första bästa. Det handlar lika myck-
et om hur mycket du vill ha i kvar i plån-
boken. Kanske inte den första tiden, men 
om man ser det över en längre tidsperiod. 
Det som är bra för miljön och naturen när 
det gäller våra uppvärmningssystem är ofta 
även bra för ekonomin långsiktigt.

En första fråga man ska ställa sig är hur 
länge ska jag ha saken som ska köpas. Sen 
kan man fundera på om man tror att kva-
liteten duger och att produkten håller den 
tid jag vill att den ska fungera.

den kalkyl vi har gjort beräkning-
arna i finns tillgänglig på nätet. Det kan 
vara värt att ägna en stund framför datorn 
och räkna med lite olika förutsättningar. 

De förutsättningar vi har gjort har ex-
empelvis samma prisökning på alla bräns-
lesorter. Här handlar det om vad man själv 
tror om utvecklingen. Kommer förhållan-
det mellan el, olja och biobränslen att gälla 
20 år framåt i tiden. Ska anläggningen hålla 
i 30 år och hur mycket mera lägger man då 
på underhåll och så vidare.

Kalkylen går att göra på det mesta man 
tänker skaffa sig. I den här energibilagan 

hittar du några användbara länkar där du 
kan räkna ut livscykelkostnaden för den in-
vestering du kanske står i valet och kvalet 
att göra. Gör du det så får du också en upp-
fattning över hela kostnaden och inte bara 
hur lång tid det tar att betala investeringen.

En klassisk fråga är glödlampan 
kontra lågenergilampan. Flera tester och 
beräkningar visar att lågenergilampan drar 
mindre energi, inte är skadligare för miljön 
än vanliga glödlampor och är billigare när 
man ser till totalkostnaden under lampans 
livslängd. Lågenergilampan har en låg livs-
cykelkostnad.

Livscykelkostnad, eller Life Cycle Cost 
(LCC) som är den engelska benämningen, 
beaktar den totala kostnaden för en pro-
dukt under användningsperioden. Den tar 
därmed inte bara hänsyn till grundinveste-

ringen utan också till drift- och underhålls-
kostnader. 

Andra kostnader som kan vara viktiga 
i sammanhanget är miljöskatter samt av-
vecklingskostnader men även inkomster 
såsom subventioner och restvärde kan för-
ändra kostnadsbilden.

Grundinvesteringen utgör endast en del 
av de totala kostnaderna som är förknippa-
de med en produkt och genom att anlägga 
ett längre perspektiv kan investeringar som 
ter sig kostsamma vid inköpsögonblicket, i 
längden löna sig bland annat genom låga 
drift- och underhållskostnader.

Ökande priser på energi kan komma att 
förstärka denna effekt genom högre fram-
tida kostnader.

börjar vi tänka mera och räkna lite 
på en varas totala kostnad när vi handlar 
så bidrar vi till att försöka klara en hållbar 
utveckling. 

Hållbar utveckling innebär att vi ska 
klara av våra behov utan att förstöra våra 
barn och barnbarns möjligheter att tillgo-
dose sina. 

Hållbar utveckling innebär ett samspel 
mellan ekonomi, miljö och ett samhälle i 
balans med trygghet och som uppfyller 
våra grundläggande behov.

tema	–	värmesystem
det	kostar	mycket	att	modernisera	värmesystemet	i	ett	hus	och	nu	när	våren		kommer	
är	det	många	som	börjar	fundera	på	att	byta	och	göra	om.	många	vill	minska	sina	
driftskostnader	och	andra	vill	ha	en	högre	grad	av	bekvämlighet	och	trygghet.

så	i	den	här	energibilagan	har	vi,	energi-	och	klimatrådgivarna	i	Hälsingland,	valt	
att	fokusera	på	uppvärmningssystem.	

Energi- och klimatrådgivarna i 
Hälsingland är till för dig som kommunin-
vånare. Det är bättre att ställa en fråga för 
mycket innan man bestämmer sig, exem-
pelvis innan du ska byta uppvärmning. Idag 
jobbar vi ofta tillsammans i våra kommuner. 
Ett bra exempel på det är den Energi bilaga 
du just nu läser. Den första gjorde vi 2004.

Det behöver inte bara vara energisyste-
met som du har frågor kring, det kan även 
handla om valet av en ny bil, eller venti-
lationssystemet i huset, hur du kan till-
läggsisolera, eller om du behöver hjälp att 
tyda elräkningen. Vi finns också till för de 
små och medelstora företagen i våra kom-
muner. På senare tid så är det fler och fler 

som håller på att köpa ett hus eller precis 
har gjort det som hör av sig till oss. Det 
tycker vi är jätteroligt, att få vara med och 
ge råd innan alla förändringar genomförts. 
Det är alltid bra att kontakta oss så tidigt 
som möjligt i planeringsprocessen när du 
planerar i energisystem och ombyggnatio-
ner med mera.

vi försöker hålla en hög servicenivå 
då vi ofta går in och täcker upp för varan-
dra, både i tillgänglighet men också i kom-
petens. 

Vi är olika bra på olika frågor, vilket ock-
så är en av orsakerna till att vi energi- och 
klimatrådgivare ofta jobbar tillsammans i 
Hälsingland.

vi	energi- och klimatrådgivare	finns	för	dig

bollnäs och söderhamn
Anders Tång
0270-75 228
anders.tang@soderhamn.se

Edsbyn - alfta
Olle Berglund
0271-57 347
olle.Berglund@ovanaker.se

ljusdal
Lennart Wing
0651-183 20
lennart.wing@liusdal.se

hudiksvall
Östen Östman
0650-19292
osten.ostman@hudiksvall.se

Nordanstig
Eva-Lena Berglin
Tel 0652-36 210
eva-lena.berglin@nordanstig.se
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Livscykel kostnad 
LCC efter efter engelskans Life Cycle 
Costs, är en form av ekonomisk analys där 
 samtliga kostnader och intäkter över en 
livslängd för ett system eller en produkt 
sammanställs. En fullständig LCC ge-
nomförs oftast inte då detta är tidsödan-
de och svårt. Analysen kan dimensioneras 
och avgränsas mot till exempel kostnads-
drivande faktorer eller de områden man 
vill jämföra mellan olika koncept.

Källa: www.wikipedia.org

Hållbar utveckling 
(en. sustainable development) 

Ett begrepp som introducerades av Les-
ter Brown (cirka 1981). Begreppet kom 
på den globala arenan i samband med 
FN-rapporten Vår gemensamma fram-
tid (1987), kallad Brundtlandrapporten. 
Den definierar hållbar utveckling som 
en utveckling som "...tillgodoser  dagens 
 behov utan att äventyra kommande 
 generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov". 

Detta kan också förklaras med att må-
let är att förbättra levnadsstandarden för 
oss människor samtidigt som man ska se 
till att kommande generationer ska få 
chansen att ha det lika bra.

I dagligt tal används ofta termen håll-
barhet (en. sustainability) för att beskriva 
hållbar utveckling.

Hållbar utveckling består av tre delar:
•	Ekologisk	 hållbarhet, som handlar 

om att långsiktigt bevara vattnens, jor-
dens och ekosystemens produktions-
förmåga och att minska påverkan på 
naturen och människans hälsa till vad 
de ”klarar av”.

• Social	 hållbarhet, som handlar om 
att bygga ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle där grundläggan-
de mänskliga behov uppfylls.

• Ekonomisk	 hållbarhet, som hand-
lar om att hushålla med mänskliga och 
materiella resurser på lång sikt.

Källa: www.wikipedia.org

Kalkyler för  
LCC-beräkningar
Här hittar du kalkyler för livscykelkonst-
nadsberäkningar: 

www.belok.se (den har vi använt)

www.energimyndigheten.se  (sök efter 
”mall för lcc-beräkning”)

www.msr.se/sv/Upphandling/ 
LCC-och-miljoekonomi

Måndag den 16/4 klockan 
19:00 i Roteberg
en stor vedanläggning med 
5 000 liters ackumulering 
hos familjen carlstorp i ro-
teberg, ovanåkers kommun. 
Anläggningen försörjer två 
hus och den finns beskriven 
på sidan 10.
konTAkTperson: 
olle berglund.
VägbeskriVning: från 
edsbyn åk mot roteberg. 
strax före ica i roteberg 
svänger du vänster mellan 
ica och hyreshuset. kör 50 
meter och du är framme. 

Måndag den 16/4, klockan 
18:30 i Forsa
en flis- och solanläggning i 
forsa, Hudiksvalls kommun. 
Anläggningen finns beskri-
ven på sidan 6. 
konTAkTperson: 
östen östman.
VägbeskriVning: från 
Hudiksvall, efter forsa kyr-
ka, ta vänster mot Togsta, 

kör 100 meter, sen höger, 
sen rakt fram tills skylt visar 
vägen.

Tisdag den 17/4 klockan 
18:00 i Järvsö
en pellets- och solanlägg-
ning i järvsö. Anläggningen 
finns beskriven på sidan 9. 
konTAkTperson: 
lennart Wing.
VägbeskriVning: 
Haglundsvägen 9 i järvsö, 
 mellan ljusnan och järn-
vägen. sväng av nästan mitt 
emot infarten till kyrkan.

Onsdag den 18/4 klockan 
19:00 i Lynäs, Bergvik
en modern pelletsanlägg-
ning i lynäs – bergvik, 
söderhamns kommun. An-
läggningen finns beskriven 
på sidan 9. 
konTAkTperson: 
Anders Tång.
VägbeskriVning: fastig-
heten är den första till vän-
ster efter avtag mot lynäs.

Torsdag den 19/4 kl 19:00 i 
Dönje, Bollnäs
en värmepumpsanlägg-
ning, dönje 2036 i bollnäs 
kommun. 
konTAkTperson:  
Anders Tång.
Anläggningen finns beskri-
ven på sidan 11.
VägbeskriVning: från 
bollnäs åker man 83:an mot 
Arbrå, svänger höger vid 
korsningen röste och åker 
mot dönje kraftverk. skyltat 
från parkeringen. 

Lördag den 21/4 klockan 
13:00 och 14:00 i Grängsbo, 
Alfta
en pellets- och solpanna i 
Västerlima grängsbo, Alfta 
ovanåkers kommun.  
Anläggningen finns beskri-
ven på sidan 8. 
konTAkTperson:  
olle berglund.
VägbeskriVning: gräng-
sbo ligger mellan Viksjöfors 
och vägen mellan edsbyn 

och väg 50. från Alfta åker 
man till Viksjöfors och vidare 
till grängsbo cirka 5 km. 
efter grängsbo bygdegård 
fortsätter man cirka 1 km. 
från edsbyn åker man mot 
falun och tar av vänster vid 
skylt grängsbo. Åker vidare 
till skyltning.

Söndag den 22/4 klockan 
13:00 och 14:00 i Roteberg, 
Edsbyn
ett pellets- och solsystem 
hos familjen bomark i ro-
teberg. Anläggningen har 
en stor solfångare som vår, 
sommar och höst försörjer 
två fastigheter med värme 
och varmvatten. Anlägg-
ningen har snart varit i drift 
i 10 år. 
konTAkTperson: 
olle berglund.
VägbeskriVning: från 
edsbyn åk mot roteberg. 
från ica i roteberg är det ca 
nästan 450 meter till avtag 
åt höger. skylt vid vägen.

PAnnRuMSSAFARi i HäLSinGLAnD

För flera år sen så började vi arrang-
era pannrumssafarin. Det har utvecklats 
både till bättre och sämre arrangemang 
under åren. I Rättvik – Dalarna där ut-
vecklades det till ett flertal träffar innan 
man gjorde besöken.

I Ovanåker där det hela började så 
samlades deltagarna en kväll. Beroende 
på intresse så besöktes olika anläggning-

ar, både större och mindre. Då visste bara 
den lokala energi- och klimatrådgivaren 
vilka besök som skulle göras.

nu väljer vi att tillsammans med 
Studie förbundet Vuxenskolan arrangera 
lokala pannrumssafarin – eller studiebe-
sök – vilket det i praktiken handlar om. 
Vi hoppas de som läser den här bilagan 

och som har funderingar på att göra nåt 
åt sitt värmesystem passar på att åka på 
ett safari. 

Det är alltid bra att träffa dem som har 
anläggningarna. Det finns alltid nya in-
fallsvinklar att ta med i sitt beslutsunder-
lag. Allt från hur man har löst sitt ved- el-
ler flisförråd till hur mycket solen kan ge 
en aprildag.

följ	med	på	
	Pannrumssafari	
i	Hälsingland

Bilder från ett av de första pannrumssafarin som genomfördes redan 2005 hemma hos Per Erik Nymans och Birgitta Säther, 
Knådavägen, Edsbyn.
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Hela Hälsinglands  
energi och VVS-  
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Blomquist rör AB 
Telefon 0278-417 30 • 0278-417 30 • 070-326 94 63 • 0270-42 84 94
www.blomquistror.se • Hela Hälsinglands Energi- och VVS-företag
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Många hus har system som är inte-
grerade med husets ventilation. Värmepum-
par som tar vara på värmen i frånluften, el-
ler varför inte ett vanligt hus med självdrag? 
En gång i tiden byggdes det med förutsätt-
ningen att det har en murstock som är varm 
och en förbränning i huset som  förbränner 
luft vilket gör att ny luft tillförs huset.

De värmesystem som finns med i 
energibilagan idag jämförs under en livs-
tid som är satt till 20 år. Det kan vara i un-
derkant, för vi energi- och klimatrådgiva-
re möter fastighetsägare med pannor från 
60- och 70-talet och ibland ännu äldre an-
läggningar. Beräkningarna är baserade på 
de kostnader vi satt inom parantes för varje 

värmesystem. Vi har gjort beräkningarna i 
en mall för livscykelberäkningar. 

När man tänker livscykelberäkningar 
istället för billigaste inköp för investering-
en, är får man en bra bild av den faktiska 
kostnaden. Genom att se på alla kostnader 
så har man större chans att göra en bra in-

vestering där lägre driftskostnader ofta blir 
resultatet, vilket både den privata ekono-
min och miljön tjänar på.
• Energikostnader under systemets livs-

längd.
• Investeringskostnaden för systemet.
• Underhållskostnader för hela livsläng-

den.

vad	kostar	värmesystemet	
under	en	hel	livstid?
ett	värmesystem	är	husets	hjärta,	brukar	man	säga.	valet	av	system	varierar	beroende	på	individuella	
	förutsättningar	och	husets	konstruktion	och	funktion.	valet	av	system	avgörs	inte	bara	av	kostnader	för	
	systemet	utan	också	energikostnaderna,	nu	och	i	framtiden.

Pelletspanna och solfångare värmer 
det här huset i Västerlima.

Flis och sol i Forsa.

Vedeldning i Roteberg.

Med livscykelberäkningar på värmesystem har man större chans att göra en bra investering för framtiden, i den här artikeln kan ni jämföra kostnader mellan olika system.  
På kommande sidor i den här bilagan kan ni sen läsa om olika lokala lösningar på värmesystem runt om i Hälsingland.
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Värmepump 
bergvärme
Utrustning
Värmen tas ur borrhål i berget. Borrdju-
pet varierar utifrån energibehovet och 
hur markförhållandena är. Ibland bor-
rar man flera hål. Avståndet mellan två 
borrhål bör vara minst 20 meter. Man 
ska inte vara för snål på borrhålsdjupet 
då ett grunt hål ofta leder till en högre 
driftskostnad. 

Service, reparation och underhåll
Under en 20-årsperiod så tillkommer 
troligtvis en kostnad för byte av en kom-
pressor på cirka 30 000 kr, och övriga 
servicekostnader på cirka 5 000 kr.

Miljö
Miljöpåverkan beror på vilken typ av el 
du köper. Väljer du el från till exempel 
vatten- eller vindkraft har den elen en 
lägre miljöpåverkan än om du köper el 
som produceras med hjälp av kol, så 
kallad marginalel.

Skötsel
Viss tillsyn för att kontrollera att an-
läggningen fungerar som den ska. I vär-
mepumpen finns en dator med en liten 
display där man kan hitta mycket mat-
nyttig information, till exempel hur ofta 
elpatronen går.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
120 000–200 000 (170 000).

Drift och underhåll
En värmepump av storlek som den 
ovan kräver i regel att huvudsäkringen 
ökas från 16 till 20 ampere, vilket kostar 
mellan 500 till 1 500 kr mer per år i fast 
nätavgift beroende på vilken nätägare 
man har. I beräkningarna har vi inte ta-
git med någon kostnad för justering av 
huvudsäkring. Elkostnaden för driften 
under 20 år beräknas i det närmaste bli 
200 000 kr (9 988 kr/år) och underhållet 
hamnar på 23 000 (1 200 kr per år).

Värmepump 
ytjordvärme
Utrustning
Värmepumpen hämtar värmen från 
slangar nergrävda i marken. Idag lägger 
man slangarna mellan 0,9-1,5 meters 
djup. Avståndet mellan slangarna beror 
på markförhållandena, men är det för 
litet kan det bli problem med markfrys-
ning. Markfrysning kan också bildas om 
slanglängden är för kort i förhållande till 
storleken på värmepumpen och husets 
värmebehov. En grundregel är att ha 
mycket slang för att få täckning även 
när det är riktigt kallt ute. Under som-
marhalvåret återladdar solen marken.

Service, reparation och underhåll
Under en 20-årsperiod så tillkommer 
troligtvis en kostnad för byte av en 
kompressor cirka 30 000 kr, och övriga 
servicekostnader på 5 000 kr.

Miljö
Miljöpåverkan beror på vilken typ av el 
du köper. Väljer du el från till exempel 
vatten- eller vindkraft har den elen en 
lägre miljöpåverkan än om du köper el 
som produceras med hjälp av kol så kall-
lad marginalel.

Skötsel
Viss tillsyn för att kontrollera att an-
läggningen fungerar som den ska. I 
värmepumpen finns en dator med en 
liten skärm där man kan hitta mycket 
matnyttig information, till exempel hur 
ofta elpatronen går.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
110 000–80 000 (150 000).

Drift och underhåll
En värmepump av storlek som den ovan 
kräver i regel att huvudsäkringen ökas 
från 16 till 20 ampere, vilket kostar mel-
lan 500 till 1 500 kr mera per år i fast 
nätavgift beroende på vilken nätägare 
man har. I beräkningarna har vi inte ta-
git med någon kostnad för justering av 
huvudsäkring. Elkostnaden för driften 
under 20 år beräknas i det närmaste bli 
200 000 kr (9 988 kr/år) och underhållet 
hamnar på 23 000 (1 200 kr per år).

Värmepump 
luft-vatten
Utrustning
Värmen tas ur uteluften genom en fläkt 
som blåser den genom pumpens för-
ångare. Ljudnivån på utomhusdelen 
kan ibland upplevas störande. När tem-
peraturen ute sjunker får värmepumpen 
svårare att göra värme av den kallare 
uteluften. Då sjunker den så kallade 
värmefaktorn, det går alltså mer el för 
att göra värme. Luft-vatten värmepum-
parna utvecklas och blir bättre. De har 
bättre förutsättningar söder ut i där kli-
matet inte ger lika många kalla nätter 
och dagar. De kan spara cirka 60-70 % 
energi i förhållande till en elpanna.

Service, reparation och underhåll
Under en 20-årsperiod så tillkommer 
troligen en kostnad för byte av en kom-
pressor cirka 30 000 kr, och övriga servi-
cekostnader på 5 000 kr.

Miljö
Miljöpåverkan beror på vilken typ av el du 
köper. Väljer du el från t.ex. vatten- eller 
vindkraft har den elen en lägre miljöpå-
verkan än om du köper el som produceras 
med hjälp av kol, så kallad marginalel.

Skötsel
Viss tillsyn för att kontrollera att an-
läggningen fungerar som den ska. I vär-
mepumpen finns en dator med en liten 
display där man kan hitta mycket mat-
nyttig information, till exempel hur ofta 
elpatronen går.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
80 000–150 000 (120 000).

Drift och underhåll
En värmepump av storlek som den ovan 
kräver i regel att huvudsäkringen ökas 
från 16 till 20 ampere, vilket kostar mel-
lan 500 till 1 500 kr mera per år i fast 
nätavgift beroende på vilken nätägare 
man har. I beräkningarna har vi inte ta-
git med någon kostnad för justering av 
huvudsäkring. Elkostnaden för driften 
under 20 år beräknas i det närmaste bli 
300 000 kr (15 000 kr/år) och underhållet 
hamnar på 23 000 (1 200 kr per år).

Värmepump 
frånluftsvärmepump
Utrustning
Värmen tas från den inomhusluft 
som ventileras bort och återförs till 
tappvarmvatten och/eller husets vär-
mesystem. Besparingen varierar be-
roende på husets storlek och ventila-
tionssystem. Frånluftsvärmepumpen 
är mycket vanlig vid nyproduktion av 
hus. För att klara husets behov vid 
en nyproduktion så krävs idag större 
frånluftsvärmepumpar. Med en effekt 
på 13 kW klarar den hus på upp emot 
220 m2. En frånluftsvärmepump är inte 
husets huvudvärmekälla utan det är i 
regel el, som  elpanna eller en elpatron i 
 anläggningen.

Service, reparation och underhåll
Underhåll, cirka 10 000 kr.

Miljö
Miljöpåverkan beror på vilken typ av 
el du köper. Väljer du el från t.ex. vat-
ten- eller vindkraft har den elen en lägre 
miljöpåverkan än om du köper el som 
produceras med hjälp av kol, så kallad 
marginalel.

Skötsel
Viss tillsyn för att kontrollera att anlägg-
ningen fungerar som den ska.

Livslängd
10 år, så därför räknas investeringskost-
naden två gånger på 20 år.

Investeringskostnad
50 000.

Drift och underhåll
Under 20-årsperioden beräknas elen till 
driften kosta 451 800 kr och 13 000 kr 
i underhållskostnader. Per år blir det 
cirka 23  000 för driften och 650 kr i 
 underhåll.
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Beräkningarna är gjorda på en för-
brukning på 25 000 kWh/år (värme+vatten).

Installationskostnader:
El 50 000 kr
Olja 90 000 kr
Pellets 160 000 kr
Flis  200 000 kr
Ved  140 000 kr
Fjärrvärme  50 000 kr
Bergvärmepump  170 000 kr
Ytjordvärmepump  150 000 kr
Luft-vattenvärmepump  120 000 kr
Frånluftsvärmepump  50 000 kr

Energipriser:
El  1,25 kr/kWh
Olja  1,60 kr/kWh 
Pellets  0,68 kr/kWh 
Flis  0,30 kr/kWh
Ved  0,35 kr/kWh
Fjärrvärme:  0,75 kr/kWh
Bergvärmepump  0,42 kr/kWh
Ytjordvärmepump  0,42 kr/kWh
Luft-vattenvärmepump  0,63 kr/kWh

Inklusive verkningsgrader (till exempel 
förluster i pannor).

Solfångare beräknas öka priset 
med 50 000 för varje installation och sän-
ka värmebehovet med 5 000 kWh per år, 
frånluftvärmepumpen med 6 000. Från-
luftvärmepumpens och solfångarens be-
sparing går i varandra och sänker årsför-
brukningen med 7 000 kWh tillsammans.
 
Frånluftvärmepumpen förutsät-
ter en annan huvudvärmekälla, och beräk-
nas mot en befintlig elpanna eller elradia-
torer. Den antas också bara ha en livslängd 
på 10 år, därför är installationskostnaden 
fördubblad. 

Det är svårt att göra beräkningar 
när det gäller framtiden. Vi har använt  
www.belok.se – generell kalkyl  i de kalky-
ler du hittar i Energibilagan. Vi har använt 
samma förtsättningar i alla beräkning-
ar: kalkylperiod 20 år, kalkylränta 4,5 %, 
energi prisökning 4 % och restvärde 0. 
Kalkylerna har inte tagit hänsyn till ROT-
avdrag för arbetskostnader.

Investeringskostnaderna är en allmän 
uppfattning eftersom de varierar mellan 

olika modeller och märken. Energipriser-
na är också satta till dagens prisbild oavsett 
om det är el, ved, flis, olja eller pellets. Pri-
serna kan också variera mellan orter och de 
avtal som du som konsument har. Att tänka 
livscykelkostad när man gör större investe-
ringar är i regel miljö-, klimat- och energis-
mart. Dessutom så är det i ofta ekonomiskt 
för det är då du ser vad som är billigast un-
der en lägre tid. Man kan säja att det är att 
tänka efter lite längre än näsan räcker.

Förutsättningar för beräkningarna

Sammanfattning 

Fjärrvärme
Utrustning
Värmen kommer via ledningar ifrån 
fjärrvärmenätet till en värmeväxlare 
som för över värmen till husets radiator- 
och tappvarmvattensystem. 

Service, reparation och underhåll
Ingår i driftskostnaden, men är i prakti-
ken mycket liten.

Miljö
Energin i fjärrvärmen i Hälsingland är 
nästan uteslutande biobränsle. Fjärr-
värmen är det bästa valet av värmesys-
tem ur miljösynpunkt.

Skötsel
Viss tillsyn för att kontrollera att anlägg-
ningen fungerar som den ska.

Livslängd
Livslängden är i regel högre än 20 år på 
värmeväxlaren.

Investeringskostnad
40 000–80 000 (50 000).

Drift och underhåll
Ett genomsnittligt pris för fjärrvärmen 
i Hälsingland är cirka 75 öre/kWh. Un-
derhåll beräknas bli 3 250 kr eller drygt 
160 kr per år. Driftskostnaden blir totalt 
cirka 357 000 kr under 20-årsperioden – 
utslaget per år blir det nästan 18 000 kr.

Pelletspanna
med förråd för bulkleverans

Utrustning
En ny modern pelletspanna, som är av-
sedd bara för pellets, har en hög grad 
av automation med till exempel automa-
tisk uraskning och sotning, och mycket 
hög verkningsgrad. 

Service, reparation och underhåll
Veckotillsyn är att rekommendera för att 
bibehålla hög verkningsgrad. Sotnings-
insatsen blir så liten att den, lite beroen-
de på tekniken, kan skötas av sotaren.

Miljö
Pellets har en mycket låg miljöpåverkan 
efter som pellets är ett förnybart bränsle 
gjort av restprodukter – sågspån och 
kutterspån.

Skötsel
Veckovis kontroll av nivåer av pellets 
och möjligen rengöring av sensorer för 
att undvika driftsstörningar.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
80 000–200 000 (160 000).

Drift och underhåll
Driftkostnaden är beräknad på 2,55 kr/kg 
vilket motsvarar cirka 0,68 kr/kWh. 
Bränslepriset blir då 324 000 kr på 20 år, 
eller 16 200 kr per år. Underhållet är be-
räknat till totalt drygt 19 500 kr, cirka 
975 kr/per år.

Elpanna
Utrustning
Elpanna som kopplas till värmesyste-
met (ungefär samma storlek som en 
garderob). 

Service, reparation och underhåll
Har i stort sett inget behov av underhåll.

Miljö
Miljöpåverkan beror på vilken typ av el 
du köper. Väljer du el från till exempel 
vatten- eller vindkraft har den elen en 
lägre miljöpåverkan än om du köper el 
som produceras med hjälp av kol så kall-
lad marginalel. Ett alternativ kan vara att 
köpa vindkraftsandelar och på det sättet 
binda elkostnaden för en 20-årsperiod.

Skötsel
I stort sett ingenting.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
45 000–55 000 (50 000)

Drift och underhåll
Driftkostnaden är beräknad på ett elpris 
på 1,25 kr och för 20-årsperioden blir 
kostnaden 594 000 kr (närmare 29 700 
kr per år) Underhållet beräknas till 3 250 
vilket ger en årskostnad på 160 kr.

Oljepanna
Utrustning
Oljepanna som kopplas till värmesystemet. 

Service, reparation och underhåll
Oljepannor bör servas årligen för att få 
en bra ekonomi, eftersom oljan är så dyr. 
Panna och skorsten ska sotas minst en 
gång per år. Oljebrännaren har inte lika 
lång livslängd som själva pannan.

Miljö
Oljeeldning har en stor miljöpåverkan 
eftersom det är fossilt material som bi-
drar med koldioxidutsläpp och svavelut-
släpp. Idag talas om peak oil, d.v.s. den 
tidpunkt då den maximala oljeproduk-
tionen är uppnådd. Därefter minskar 
den till oljan tar slut. Peak oil kommer 
att inträffa eftersom oljan är en ändlig 
resurs. Många hävdar det sker någon-
stans mellan 2008 och 2018, men när det 
händer är omdebatterat. 

Skötsel
En oljepanna har mycket liten skötsel.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
70 000–100 000 (90 000)

Drift och underhåll
Driftkostnaden beräknas bli 760 000 kr 
under 20 år (närmare 38 000 kr per år) 
Underhållet beräknas till 13 000 vilket 
ger en årskostnad på 650 kr.

Modern vedpanna
Utrustning
Moderna vedpannor med fläktar och 
ofta lambdasondstyrningar och stora 
ackumulatorvolymer förändrar begrep-
pet vedeldning till något som är relativt 
bekvämt. Gör man en nyinstallation så 
ska ackumulatorvolymen inte vara un-
der 1 500 liter för en normalvilla. Viktigt 
att komma ihåg med vedeldning är att 
också ha utrymme för lagring och han-
tering av ved.

Service, reparation och underhåll
Panna och skorsten sotas 2-3 gånger 
per år. Pannan bör sotas oftare för att 
hålla hög verkningsgrad och uraskning 
en gång i veckan. Under livslängden 
kommer några cirkualtionspumpar, fläk-
tar och inte minst keramiken i pannan 
att behöva bytas.

Miljö
Vedeldning har en mycket låg miljöpå-
verkan eftersom ved är ett förnybart 
bränsle.

Skötsel
Daglig tillsyn vid eldning och uraskning 
vid behov, ca en gång i veckan. Utöver 
det så är det mycket arbete med ved-
hanteringen.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
100 000–200 000 (140 000).

Drift och underhåll
Driftkostnaden beräknas bli 166 000 kr 
under 20 år (närmare 8 325 kr per år) 
För vedpriset har vi utgått från 350 kr/
m3 vilket motsvarar cirka 35 öre/kWh. 
Underhållet beräknas till 19 500 vilket 
ger en årskostnad på 975 kr.

Modern flispanna
Utrustning
Modern fliseldning kommer starkt som 
uppvärmningsalternativ, men det pas-
sar inte villan på ett bostadsområde då 
hanteringen av flisen tar mycket plats 
och volym. Moderna flispannor har fläkt-
styrning, lambdasondstyrning, eltänd-
ning, automatisk sotning – uraskning, 
och de kan skicka larm-SMS vid drifts-
störningar. Idag väljer många att ha 
ackumulering till pannorna så att de får 
längre och mera ekonomiska driftstider.

Service, reparation och underhåll
Panna och skorsten sotas 2-3 gånger 
per år. Pannan bör sotas oftare för att 
hålla hög verkningsgrad och uraskning 
en gång i veckan. Under livslängden 
kommer några cirkualtionspumpar, fläk-
tar och inte minst keramiken i pannan 
att behöva bytas.

Miljö
Fliseldning har en mycket låg miljöpåver-
kan eftersom det är ett förnybart bränsle.

Skötsel
Veckovis tillsyn och påfyllning av flis 
beror på hur stort lagringsutrymme an-
läggningen har. Det bör vara så stort att 
man kan ta hem leveranser utan att det 
är helt slut innan påfyllning.

Livslängd
20 år.

Investeringskostnad
Från 150 000 kr (200 000)

Drift och underhåll
Driftkostnaden beräknas bli 142 000 kr 
under 20 år (närmare 7 150 kr per år) 
För vedpriset har vi utgått från 350 kr/
m3 vilket motsvarar cirka 35 öre/kWh. 
Underhållet beräknas till 19 500 vilket 
ger en årskostnad på 975 kr.

Fortsättning från 
föregående sida
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BOKA ANNONS I 
SOMMARTIDNINGEN!

Hälsinge Sommar
120 SIDOR

2011

TIPS
Musik, teater,

utflykter
TIPSTIPS BENNY ANDERSSONBENNY ANDERSSON

PADDLA

NOVELL

BENNY ANDERSSONBENNY ANDERSSON

GULD-HJÄLTENGULD-HJÄLTENGULD-HJÄLTEN

LOPPIS

PADDLA

O-RINGEN

Dags att boka annonsplats i sommarens 
populära produkt HälsingeSommar. Det är begränsat 

annonsutrymme – så först till kvarn gäller!
 Tidningen är en bilaga till dagstidningarna i Hälsingland: 

Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Söderhamns-Kuriren 
och Ljusdals-Posten.

0650-355 00 • 0278-275 00 • 0270-740 00 • 0651-58 50 00

Hela  
Hälsing- 

lands  
energi  

och 
VVS-  

företag
Blomquist rör AB • Telefon 0278-417 30  

www.blomquistror.se
Hela Hälsinglands Energi- och VVS-företag

Blomquist rör AB 
Telefon 0278-417 30 • 0278-417 30 

070-326 94 63 • 0270-42 84 94
www.blomquistror.se 

Hela Hälsinglands Energi- och VVS-företag
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Bergvik – Lynäs

Forsa

i den gamla skolan intill IOGT-NTO 
i Lynäs bor Margith och Kurt-Göran. Det 
är ett rejält hus. Vardagsrummet är i storlek 
med en mindre skolsal, och det beror på att 
det är just vad det varit en gång.

Huset är stort men det är bara undervå-
ningen som är inredd, sånär som på ett rum 
på övervåningen. 

– Det använder vi som gästrum och det 
har vi bara grundvärme i, berättar Margith. 
Till helgen kommer dottern på besök, så då 
vrider vi upp termostaten där också.

Margith och Kurt-Göran flyttade in i 
skolan 1975, och sedan dess har de hunnit 
bygga om en hel del. Takhöjden var som 
den brukar i gamla hus, fullt tillräcklig. De 
sänkte taket en meter i nästan hela under-
våningen och lade dit 30-40 cm tilläggsiso-
lering. Jag är två meter lång, men har trots 
det sänkta taket inte en chans att nå upp.

Den stora gymnastiksalen fick ett par 
extraväggar och fick bli en toalett och en 
tvättstuga med bastu. En hel del fönster 
byttes ut och i samband med det tilläggs-
isolerades en hel del väggar inifrån. 

Då paret köpte huset bestod hjärtat 
i huset av en gammal gjutjärnspanna från 
1927 och en oljebrännare. 

– Den pannan kändes inte säker alls, 
man såg lågan genom sprickorna i plåten 
och källaren var varm som en bastu. Så 
vi bestämde oss för att byta panna, säger 
Kurt-Göran.

Det fick bli en ny oljepanna, som an-
vändes fram till 2005. Vid det laget tyckte 
de att oljepriset blivit för högt, och de be-
stämde sig för att satsa på pellets. På hös-
ten samma år gjorde man slag i saken, och 
installerade en ny panna med pelletsbrän-
nare. 

Där oljetanken stod installerades ett 
pelletsförråd istället, och det anslöts till 
pannan med en skruv. Förrådet rymmer 
cirka 3,5 ton pellets, och fylls direkt från 
en lastbil – så kallad bulkbil, genom ett rör 
i ytterväggen. Det gör man två gånger per 
år. Bilen kan stå ute vid vägen och blåsa in 
pellets, så man behöver inte skotta väg hela 
vägen fram till knuten.

– Vi tänkte att vi slår till med ett förråd 
på en gång, vi hade ingen lust att springa 
och bära pelletssäckar år ut och år in. Det 

här fungerar smärtfritt. När styrningen 
känner att skruven inte får med sig mer pel-
lets så blåser en kompressor upp två kuddar 
på kanterna, och får all pellets på botten att 
rinna in mot skruven, säger Kurt-Göran. 

– Jag brukar sota pannan varannan 
vecka, men det kanske inte behövs så ofta, 
fortsätter han. Det brukar inte bli så myck-
et aska, inte ens en halv plåthink per tillfäl-
le, men den går ju mer ekonomiskt om man 
sotar den lite oftare.

Förutom pannan i källaren finns 
en vedspis i köket och en kakelugn. Kakel-
ugnen har inte används på länge, för nå-
gon gång under årens lopp har man delat 
av rummet den stod i. Antagligen stod den 
förut i ett stort, rymligt rum, men numer 
står den i ett betydligt mindre. Man kan 
bara ana hur varmt det skulle bli om man 
tände en brasa. Vedspisen används däremot 
ofta under vintrarna. Kurt-Göran gissar att 
det går tre till fyra kubik ved per år beroen-
de på vinter, men det är pelletspannan i käl-
laren som gör grovjobbet. Den värmer hela 
huset, förutom vardagsrummet.

– Vardagsrummet renoverades på 70-ta-
let och då rev vi ut de vattenburna radiato-
rerna i samband med att vi tilläggsisolerade 
och satte dit elradiatorer, säger Kurt-Göran. 

– Elpriset var så lågt så vi tänkte inte 
längre än så. Det ångrar vi ju lite nuförti-
den, fortsätter han. Elradiatorerna styrs åt-

minstone från en central givare som vi kan 
sänka över natten om vi vill, så det har kun-
nat vara värre. Och solen hjälper till med 
värmen genom de stora fönstren.

– Vi har diskuterat om vi ska sätta in en 
kamin i vardagsrummet, för att få bort åt-
minstone lite elvärme. Vi får se hur vi gör, 
säger Margith. Dessutom har vi diskuterat 
solfångare, det vore kul att kunna ta till vara 
på naturlig energi och vi har ett stort tak 
med perfekt söderläge. 

– En sak är säker, hade vi inte bytt upp-
värmningssystem hade vi inte kunnat bo 
kvar, säger Kurt-Göran. Oljepriset har näs-
tan blivit dubbelt så högt sedan 2005, det 
hade vi inte klarat av ekonomiskt.
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i byn sörviksta, Forsa, cirka 10 kilo-
meter väster om Hudiksvall bor Lars Erik 
Berglöf med fru. I huvudbyggnaden på 
jordbruksfastigheten bor dotter med man 
och deras två barn. Lars Erik har eldat flis/
spån sedan 1950-talet. Långt tillbaka i ti-
den köptes spån från Sundins skidfabrik 
i Hudiksvall. När spånleveranserna från 
skidfabriken upphörde blev det naturliga 
valet flis. Lars Erik har varit nöjd med flis-
eldningen förutom att den sotat, bevisen 
syntes varje år som sotfläckar i snön, dess-
utom var den gamla anläggningen förhål-
landevis arbetskrävande. 

när det för något år sedan blev aktuellt 
att byta ut befintlig fliseldning blev valet en 
modern robust flispanna av ett österrikiskt 

märke ETA HACK. Den nya pannan som 
nu varit igång en vinter har varit till belå-
tenhet då den kräver mycket mindre tillsyn 
och skötsel än den äldre, dessutom är pann-
rummet i det närmaste dammfritt. Sotned-
fallet har även upphört. Pannrummet lig-
ger i en tidigare ladugårdsbyggnad. Till 
jordbruksfastigheten finns en del skog va-
rifrån flisen hämtas. Under 1980-talet in-
stallerades även en solfångare.

varför väljer Lars Erik flis när det finns 
andra alternativ som vedeldning, bergvär-
me och så vidare?

Svaret är: Miljövänligt bränsle hämtat ur 
den egna skogen, kräver endast korta trans-
porter. Minst ett års bränsle finns alltid i la-
ger hemma på gården. Ett halvt års bräns-
lebehov flisas snabbt av inhyrd entrepre-
nör med flisningsutrustning byggd på last-
bil. Det finns gott om plats för hantering av 
råvara och flis. Kostnaden för bränslet blir 
cirka 15 öre/kWh förutom värdet av vedrå-
varan. En annan fördel är att det går bra att 
ta hand om vekt gallringsvirke som annars 
blir kvar i skogen. 

Jämfört med vedeldning anser Lars Erik 
att fliseldning är mycket mindre arbetskrä-
vande. Dock är utrustningen – panna, sto-
ker med mera betydligt dyrare att köpa och 
installera. 

Flispanna	
med	solfångare

Fakta
Fastighet: Jordbruks-
fastighet med två bygg-
nader, huvudbyggnad 
cirka 240 m2, ”undantags-
hus” 65 m2.

antaL BoenDe: Två 
familjer, två vuxna, samt 
två vuxna och två barn.

anLäggning: Bygg-
naderna är kopplad till 
en liten panncentral med 
en kulvert som varit i 
drift sedan 1977. Den nya 
flispannan har ersatt en 
äldre dito. Pannan instal-
lerad september 2011.

kostnaD: Panna, samt 
2 stycken ackumulator-
tankar inklusive installa-
tion cirka 270 000 kronor. 
Rotavdrag har lämnats.

Panna: ETA HACK 
50 effekt 13,6-49,5 kW. 

 Pannan går även att 
eldas med pellets.

FLis: Flisråvaran får 
ligga cirka ett år på en 
luftig torkställning innan 
flisning. Råvaran hämtas 
ur den egna skogen. Med 
god teknisk prestanda 
blir resultatet bra. I 
inmatningen till pannan 
finns en kniv installerad 
viken sönderdelar för 
stora flisbitar, detta gör 
att driftstopp minimeras. 
Flisförrådet är luftigt och 
rymmer en halv årsför-
brukning. Flisen hämtas 
från detta med traktor-
skopa och placeras i ett 
mindre förråd i anslut-
ning till pannan.

aska, sot: Pannan sotas 
automatiskt, askan liksom 
sotet hamnar i en låda un-

der pannan, tömmes två 
till fyra gånger per månad.

soLFrångare:  15 m2 
fabrikat Lesol, hemma-
bygge 1980-tal, fungerar 
utmärkt.

varFör FLisPanna? 
Miljövänligt, bränsle i 
detta fall ur egen skog, 
låg kWh kostnad cirka 
0,15 kronor/kWh. Förhål-
landevist enkel att sköta. 
Lågt underhållsbehov. 
Driftsäker, jämfört med 
den äldre anläggningen 
som skrotades.

Den nya anLägg-
ningen: Dammar nästan 
ingenting. Inget sotutfall 
eller gnistor från skor-
stenen. Mycket mindre 
arbetsinsats jämfört med 
den äldre anläggningen.
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hemma hos Stig Persson på Hag-
lundsvägen i Järvsö värms huset med pel-
lets och sol. Stig bor i en enplansvilla med 
källarvåning, byggt 1972. Värmd yta om-
kring 200 m2, 100 m2 i varje våning, det är 
dock inte full värme i alla källarutrymmen. 
Men det används ändå en hel del energi 
till uppvärmningen. Sedan tidigare fanns 
där en oljepanna försedd med pelletsbrän-
nare, men den anläggningen tyckte Stig 
inte fungerade så bra. Brännare och pan-
na fungerade inte bra ihop, det gick mycket 
pellets för att hålla huset varmt. Så var det 
också det här med hanteringen av bränslet, 
en behållare framför pelletsbrännaren som 
skulle fyllas, manuell hantering av säckar 
med pellets som tömdes i behållaren. 

2010 tog Stig beslutet att satsa på en ny 
värmeanläggning.

vilken anläggning skulle då Stig 
välja? Valet var inte så enkelt. En möjlig-
het var att ansluta till kommunens fjärr-
värmenät. Men Stig valde ändå att satsa 
på en  bättre pelletsanläggning, i kombina-
tion med  solvärme. Stig fick kontakt med 
en vvs-installatör, som han fick förtroen-
de för, som offererade en ny pelletspanna, 
med ny pelletsbrännare, ackumulatortank, 
och dessutom solvärme paneler. I oktober 
2010 installerades den nya anläggningen. 
Samtidigt gjordes ett pelletsförråd genom 
att dela av pannrummet. På så sätt har Stig 
plats för ungefär 5 ton pellets, volym 10 m3, 
och pelletsen levereras med bulkbil. Med 
skruv tranporteras pelletsen med automa-
tik till en mellanbehållare på 170 liter, och 
därefter vidare in i pannan. Solpanelerna är 
placerade på en tillbyggnad på gaveln. Sol-
panelerna, av den vanligaste plana typen, är 
placerade på en tillbyggnad på gaveln.

Besparingen gentemot att använda 
den tidigare pannanläggningen med pellets 
i kombination med elpatron sommartid be-
dömer Stig ligger på ungefär 10 000 kr per 
år. Förutom sänkta driftskostnader ökar 
också värdet på huset genom den nya vär-

meanläggningen. Pannanläggningen med 
solfångare har hittills fungerat mycket bra. 
Det är väldigt lite skötsel, berättar Stig. 

Stig håller koll på rökgastemperaturen 
när det är dags att sota. När pannan är ny-
sotad brukar rökgastemperaturen ligga på 
ungefär 100 grader, när temperaturen har 
stigit till ungefär 140 grader är det dags att 
sota. Pannan är så effektiv att det kan gå 

flera veckor mellan sotningsintervallen och 
att man behöver aska ur pannan. 

Sommartid klarar solvärmen i stort sett 
hela behovet av värme- och tappvarmvat-
ten, och sol värme anlägg ningen sköter sig 
själv. En shuntautomatik styrd av rumsgi-
vare i kombination med termostatventiler 
på värmeelementen ser till att det är jämn 
värme i huset. 

leif	och	elisabet	fångar solen
grängsBo – västerLima

Järvsö

när det var dags att börja moderni-
sera gamla kombipannan som eldades med 
pellets och lite ved till och från så valde Leif 
och Elisabet att satsa på en ren pelletspan-
na som hela tiden börjar med att ta vara på 
solens värme. 

Huset – en enplansvilla med källare som 
byggdes 1978 – det har 144 m2 med en bo-
stadarea på 132 m2.

Pannan, en Biosolpanna på 25 kW och 
med en EP brännare på 18 kW är konstru-
erad så att man eldar mer eller mindre i 
ackumulatortanken. Vattenvolymen är på 
650 liter solfångaren en Lesol 5 AR är di-
mensionerad till tankvolymen och är näs-
tan 6,5 m2.

– Vi installerade pannan i mitten av no-
vember så ännu har vi bara hunnit märka 

att solen ger mer och mer energi för varje 
dag som går, säger Leif. 

I början hade de lite problem, men sen 
en tid har grejerna fungerat. 

– Vi hade lite för snål matning på pel-
letsen i början, säger Leif och visar på en 
display. 

– Nu är det 7 timmar sen pelletsbränna-
ren gick, solen har laddat riktigt bra idag, 
fortsätter han. 

han har verkligen koll och bokför tem-
peraturer, driftsstörningar och pelletsåt-
gången noggrant. Den senaste tiden så 
har pelletsbrännaren bara gått på nätterna. 
När temperaturen sjunker under 70 gra-
der i toppen på tanken så startar pellets-
brännaren.

Totalt har Leif och Elisabet investerat 
150 000 kr. De fick ett ROT-avdrag för ar-
bete på 41 000 kr. Det hade kunnat blivit 
mer för Leif gjorde en del jobb själv. Han 
rev ut den gamla pannan, gjorde merparten 
av monteringen av solfångaren på taket och 
gjöt en platta att ställa pannan som också är 
ackumulatortank på. 

Leif och Elisabet eldade med ved under 
vår, sommar och höst förr. Nu ser Leif fram 
emot att inte behöva elda något. Men de 
planerar att sätta in en liten braskamin. Då 
behöver de inte ha någon värmeåtgång och 
på så sätt sparas det mer pellets både tidig 
vår och sen höst. Samtidigt har de länge öns-
kat sig en liten mysbrasa nära soffan där de 
ofta sitter och tittar på TV på kvällarna.

totaL investeringskostaD: 150 000 kr
BiDrag/avDrag: 41 000 kr avdrag ROT arbetskostnader
årsFörBrukning (beräknad): 2 400 kg pellets, 6 120 kr
Fastigheten FörBrukar: cirka 20 000 kWh
unDerhåLLskostnaDer: 1 200 kr/år
storLek På Panna: 25 kW, brännare 18 kW
soLFångare: 6,36 m2

BostaDsaria: 132 m2 med A-temp
antaL Personer: 2 st

Fakta
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Fakta
värmePanna: 
TyP: Biosol P4 GB 2.5.
EFFEKT väRMEPAnnA: 
10–23 kW. 
PELLETsBRännARE: 
värmebaronen viking Bio. 
ELPATROn: 6 kW.
ACKuMuLATORTAnK: 
630 liter, med inbyggd 
solvärmeslinga och slinga 

för tappvarmvatten. Panna 
och ackumulatortank är 
hopbyggda till en enhet. 

soLFångare:
FABRIKAT: Lesol 5 AR. 
yTA: solpaneler, referens-
area 1,59 m2 per modul, 4 
moduler, totalt 6,4 m2.
ÅRsPRODuKTIOn: 
516 kWh per m2 enligt sP.

investerings-
kostnaD: 130 000 kr 
inkl. moms, rot-avdrag 
och solvärmebidrag från-
räknade. 

nuvaranDe kostnaD: 
för värme- och tappvarm-
vatten årsförbrukning 
cirka 5 ton pellets, kost-
nad 12 500 kr.

stig	värmer	med	
pellets och sol
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Stig visar hur det går till att göra rent panna och brännare, 
där utrustningen är monterad i bekväm arbetshöjd.
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Fakta

I centrala Bergsjö bor Gunilla Hall
berg. Hon bor ensam i huset och hade ti
digare eluppvärmning, och elräkningarna 
bara steg. Gunilla började titta på andra 
möjligheter och fann att fjärrvärme var ett 
bra alternativ.

Gunilla konstaterade att fjärrvärmen är 
bekväm och i stort sett lika pålitlig som el
värme men att driftkostnaden nästan blev 
hälften i förhållande till eluppvärmning. 
Enkelheten och den lägre energikostnaden 
ansåg Gunilla vara mycket positivt!

Fjärrvärmen är miljövänlig och mycket 
driftsäker, det har en låg installationskost
nad jämfört med bergvärme som för Gu
nilla kunde ha varit ett bra alternativ. Inn

an installationen gjordes och när Gunilla 
var i valet och kvalet konstaterade hon att 
bergvärmen skulle ha blivit nästan dubbelt 
så dyr som fjärrvärmen.

en snabb installation av värmeväx
laren gjorde att driftstoppet vid installatio
nen blev kort. Dessutom är skåpet till vär
meväxlaren inte mycket större än ett köks
överskåp, vilket sparar plats för annat. 

– Fjärrvärme är bra ur miljösynpunkt, 
säger Gunilla, eftersom det bara behövs en 
panna till många fastigheter och att pannan 
eldas med förnybart biobränsle. 

Värmeväxlaren som ersatt elpannan krä
ver mycket lite tillsyn.

Fjärrvärme	
i	bergsjö

FastIghet: Ursprung-
ligt hus 1950-tal, tillbyggd 
1980-tal. 

Boyta: cirka 145 m2 samt 
cirka 80 m2 källarvåning.

antal Boende: En.

Belägenhet: Centrala 
Bergsjö, Nordanstigs 
kommun.

UppvärmnIng: 
Fjärrvärme installerad 
2009. Installationen 
ersatte elpatron i äldre 
villapanna.

kostnad: 70 000 kronor 
inkluderande värme-
växlare och anslutnings-
avgift.

energIåtgång, 
värme: 
cirka 29 000 kWh.

leverantör: 
Nordanstigsfjärrvärme.

Bränsle I 
 värmeverk:  
I huvudsak bioenergi.

–välkommen till Bullerbyn, säger 
Niklas Larsson och ler när han möter upp 
utanför huset i Dönje. 

Han syftar på barnen som springer runt 
och stojar kring husen. Liknelsen känns 
inte helt fel, han och familjen, mamma 
pappa och tre flickor, bor i ett av fem hus 
som ligger sammanknutna av en gångväg 
i mitten. 

Husen är gamla ingenjörsbostäder från 
tiden då kraftstationen, som ligger 100 me
ter bort, var bemannad. De byggdes i mit
ten av 1950talet.

niklas med familj flyttade in 1999, 
Då var det direktel i hela huset. Numer 
är det vattenburet och en IVT Greenline 
bergvärmepump som gäller. 

– Det var vattenburet system i huset ti
digare, men det hade någon rivit ut under 
årens lopp, säger han. 

Niklas berättar att de 2006 installerade 
vattenburen värme med bergvärme. 

– Då satte vi in tre fläktkonvektorer, en 
i tvättstugan, en i hallen och en i hallen på 
övervåningen. 

Vattenburna fläktkonventorer blåser ut 
värmen via en fläkt. De är så pass effektiva 
att de ersätter 34 vanliga radiatorer. 

– Vi har sen kompletterat med ett par 
element i flickornas rum när de blev äld
re och ville stänga dörrarna till rummet 
 ibland, berättar Niklas.

Borrhålet är 220 meter djupt och redan 
på åtta meter träffade man på berget. Vilket 
kanske var en lyckoträff, grannen som in
stallerade sin pump samtidigt hade 20 me
ter ner till berg.

Familjen Larsson är väldigt nöjda med sitt 
val. Elförbrukningen sjönk från 2223 000 
 kilowattimmar per år till 1213 000. 

– I fjol blev förbrukningen nästan 
16 000, men vi vet varför, berättar Niklas, 
någon kom åt strömbrytaren till infravär
marna på altanen och helt plötsligt var al
tantaket snöfritt, fast grannarna hade en 
halvmeter snö på sina. 

Niklas, som är elektriker, har sett till att 
det numera inte finns någon infravärmare 
kvar på altanen.

anläggningen har gått mer eller min
dre felfritt.

– Man behöver inte bry sej, det bara 
fungerar, säger Niklas. 

Enligt displayen på pumpen har elpa
tronen gått in 72 timmar sammanlagt se
dan 2006. 

– När det är kring trettio minus ute, och 

någon gång när vi fyllt badtunnan, så har 
jag sett att den får jobba, säger han.

Pumpen jobbar mot en bufferttank och 
en beredare. Han funderar på att sätta in 
en extra rumsgivare i källaren, för att pum
pen är inställd på att sluta ge huset värme 
vid 16 grader. Då är det lite för kallt i just 
källaren. Innan fläktkonvektorn i tvättstu
gan installerades var det ingen värme alls 
i källaren. Nu när den hålls varm kan den 
utnyttjas mer, ”källarlukten” har också för
svunnit och tvätten torkar jättefort.

Av de fem husen har tre satt in värme

pump. I fyra av husen bor barnfamiljer, 
badplatsen ligger ett stenkast bort. Så ser 
det ut i Bollnäs egen Bullerby. 

värmepump	i	”bullerbyn”
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Gunilla Hallberg.
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Britta och jocke Carlstorp valde 
vedeldning när det var dags att göra om 
värmesystemet. Det unika med vedanlägg
ningen är att den är så pass stor så att den 
försörjer tre hushåll som av och till består 
av 8 och 10 personer i två hus. 

– Nu har vi haft anläggningen i två år, 
säger Jocke och jag är mycket nöjd. Det var 
lite inkörningsproblem men sen har det 
fungerat felfritt.

Pannan, en Effekta på 60 kilowatt, lad
dar en ackumulatortank på fem m3. 

– Jag eldar en gång per dag utom när det 
är extremt kallt 15o och lägre, för då får det 
bli både morgon och kväll, berättar Jocke.

totalt värms närmare 440 m2 inklusive 
källare. Pannrummet är fristående och ny
byggt. Först planerade de att ha pannan i 
källaren i huset men idag är Jocke glad att 
de valde att bygga nytt. 

– När man eldar med ved så är det inte 
bara val av panna och system som är viktigt, 
säger Jocke. Det ska vara enkelt att hantera 
veden innan den ska i pannan också. 

På gården ligger 90 m3 ved som ska ka
pas och klyvas. Till det arbetet har de hjälp 
av en traktorburen vedkap och klyv. Det 
tar ungefär tre kvällar (14 timmar) att kly
va veden. 

För veden, som är björk och innehåller 
mycket energi i förhållande till volymen, 
betalar de cirka 250 kr/m3. På ett år så går 
det åt mellan 8085 m3.

moderna vedpannor har verknings
grader på över 90 % med fläktar och lam
dasond som styr blandningen mellan luft 
och ved som gör att förbränningen är opti
mal, sparar också energi. Modern elektro
nisk styrning hjälper också till. På famil
jen Carlstorps panna finns exempelvis två 

säkerhetssystem, ett elektroniskt och ett 
 mekaniskt. 

Att sota pannan är också viktigt för att 
hålla en hög verkningsgrad. När pannan 
tänds så sätter man först igång fläktarna. 
Om pannan gått över en förbestämd sot
ningsgräns på 80 timmar så startar dom 
inte. Det ger användaren en indikation på 
att det är dags att sota. Naturligtvis kan 
man ställa om manuellt och elda ändå. 
Skorstenen sotas tre gånger per år. 

Panncentralen har själva värmelagret. 
I huvudfastigheten finns en mindre acku
mulatortank på 850 liter. Den förser hu
sen med värme och varmvatten. När den 
går ner till 60 grader i övre delen så kallar 
den på värme från den stora tanken i pann
rummet. 

I den lilla tanken finns också ingångar för 
värme från en annan panncentral, men  också 
en elpatron som kan fungera som reserv.

totalt har familjen Carlstorp investe
rat 400 000 kr, i praktiken är det 350 000 
eftersom de kunde göra ROTavdrag på 
50 000 kr. Pannrummet som är nybyggt är 
20 m2 och med en 25 m2 gjuten platta kos
tade 105 000 kr att bygga. Av resterade del 
står pannan för cirka 60 000. 

Kulvertstyrningar och cirkulationspum
par som går på el har Jocke planerat för att 
kunna använda även vid ett strömavbrott. 
De är kopplade så att de lätt kan dras ur 
vanliga vägguttag. 

Under förra året hände det vid ett till
fälle att de hade ett längre strömavbrott. 
Då drog Jocke ut skarvsladdar och kopp
lade dem till ett bensindrivet reservag
gregat, och så eldade han och försåg fa
milj och hyresgäster med värme och varm 
vatten. 

–Kul att göra en test och se att det fung
erade också i verkligheten, tycker han.

Fakta

femtusen	liter	lagrat	varmvatten	
värmer tre hushåll i roteberg

total InvesterIngs-
kostnad: 
400 000 kr.

BIdrag/avdrag: 
50 000 kr ROT-avdrag för 
arbetskostnader .

årsFörBrUknIng: 
80 m3 travad björkved, 
20 000 kr.

FastIgheten 
 FörBrUkar: 
cirka 123 000 kWh.

Underhålls-
kostnader: 
1 700 kr/år.

storlek på panna: 
60 KW.

värmekUlvert: 
cirka 20 meter.

Bostadsarea: 
440 m2.

antal personer: 
8-10 st.

kom på 
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