Eksempelsamling
Energikalkulator Bolig

Versjon 1.0 ‐ 15.09.2008
3 eksempler:
1: Installere nytt elvarmesystem med styring.
2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt
elvarmesystem.
3: Sammenligning mellom luft-luft varmepumpe og nytt
elvarmesystem.

Side 1

Eksempel 1: Nytt elvarmesystem med styring
I eksempelet tenker vi oss en enebolig på 250 m2, fra begynnelsen 1970-tallet, som er plassert
i innlandet i midt-Norge.
Boligen har i dag et eldre elvarmesystem, og vi vil vurdere lønnsomheten i alternativene:
- Alternativ 1, beholde dagens elvarmesystem
- Alternativ 2, investere i nytt elvarmesystem med styringssystem
I dette eksempelet inkluderer vi ikke oppvarming av tappevann.
Vi legger inn grunndataene under Trinn 1 Generelle data:

Netto varmebehov beregnes basert på Enovas ENØK normtall. Vi har ikke spesifikke
forbruksdata for boligen, og vi bruker derfor de beregnede verdiene.

Side 2

Trinn 2 er å velge oppvarmingssystemer som skal sammenlignes.
I dette eksempelet velges helelektrisk varmeløsning for både alternativ 1 og 2. Og elektrisitet
som energibærer for begge alternativene.
Trinn 3 er å angi nødvendige investeringer for begge alternativene.
For alternativ 1 som er å beholde dagens elvarmesystem er det ingen investeringer.
For alternativ 2 som er å investere i nytt elvarmesystem med styringssystem, legger vi inn en
antatt kostnad for nye panelovner og styringssystem. Vi gjør oppmerksom på at kostnadene
vil variere fra bolig til bolig, og priser må innhentes fra lokale leverandører.
Vi bruker en rente på 6%.

Side 3

Trinn 4 er å angi nødvendige opplysninger som har betydning for driftskostnadene,
Vi får opp forslag til energipris og virkningsgrad. Vi beholder disse slik kalkulatoren foreslår.

I alternativ 2 angir vi at det skal installeres styringssystem, og vi antar en besparelse på 30% i
energiforbruket.
Vi antar at boligen også har en peis som brukes på vinteren, og det betyr at vi må redusere
hvor mye av varmebehovet som dekkes av elvarmesystemene. Vi antar at 70% av
varmebehovet for oppvarming dekkes av elvarmesystemene som sammenlignes.

Det er ingen større årlige vedlikeholdskostnader ved systemene og denne settes til kr 0.

Side 4

I Trinn 5 fremkommer resultatene.
Alternativ 2, investering i nytt elvarmesystem med styring er lønnsomt, og vil gi en årlig
besparelse på ca kr 5.600.

Ved å trykke ”Vis rapport” kommer det opp en utskriftsvennlig rapportside.

Side 5

Eksempel 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og
nytt elvarmesystem.
I eksempelet tenker vi oss en enebolig på 200 m2, fra slutten på 1980-tallet, som ligger ved
kysten i Sør-Norge. Boligen har dag et varmesystem som skal byttes ut. Vi ønsker å se på
lønnsomheten i alternativene:
- Alternativ 1, pelletskjel med vannbåren varme
- Alternativ 2, nytt elvarmesystem med styringssystem
I dette eksempelet inkluderer vi også oppvarming av tappevann.
Som forutsetning er også at boligen ikke har vannbåren varmedistribusjon i dag.
Vi legger inn grunndataene under Trinn 1 Generelle data:

Netto varmebehov beregnes basert på Enovas ENØK normtall. Vi har ikke spesifikke
forbruksdata for boligen, og vi bruker derfor de beregnede verdiene.

Side 6

Trinn 2 er å velge oppvarmingssystemer som skal sammenlignes.
For alternativ 1 velges Pelletskjel med vannbåren varme og for alternativ 2 Helelektrisk
varmeløsning. Alternativ 1 har pellets som energibærer, mens alternativ 2 har elektrisitet.
Trinn 3 er å angi nødvendige investeringer for begge alternativene.
For alternativ 1 legger vi inn investering av pelletskjel og installasjon av vannbåren varme. Vi
legger også inn en dobbeltmantlet varmtvannsbereder som varmer opp varmtvann med
pelletskjelen i fyringssesongen mellom september og mai, og hvor det svitsjes til elektrisitet
utenfor fyringssesongen. Vi antar at forbruket av tappevann er konstant over hele året.
For alternativ 2, som er å investere i nytt elvarmesystem med styringssystem, legger vi inn en
antatt kostnad for nye panelovner og styringssystem. Vi legger inn en enkeltmantlet
varmtvannsbereder for oppvarming av tappevann.
Vi gjør oppmerksom på at kostnadene vil variere fra bolig til bolig, og priser må innhentes fra
lokale leverandører.
Vi bruker en rente på 6%.

Side 7

Trinn 4 er å angi nødvendige opplysninger som har betydning for driftskostnadene,
Vi får opp forslag til energipris og virkningsgrad. Vi beholder disse slik kalkulatoren foreslår.

For begge alternativene angir vi at det skal installeres styringssystem. For pelletskjelsystemet
antar vi en besparelse på 15% i energiforbruket med nattsenking, og for elvarmesystemet
antar vi en besparelse på 30% med tid- og tilstedeværelsesstyring. Elektriske
oppvarmingssystemer har bedre reguleringsegenskaper enn vannbårne radiatorsystemer, og
kan raskere regulere etter tid og tilstedeværelse.
Vi antar at 100% av varmebehovet for oppvarming dekkes av systemene som sammenlignes,
og 65 % av tappevannsoppvarmingen er dekket. De resterende 35% av
tappevannsoppvarmingen må uansett dekkes av elektrisitet, og får derfor ikke betydning for
sammenligningen.

Side 8

For pelletssystemet antar vi en årlig vedlikeholdskostnad på kr 1.000 som er knyttet til årlig
rens og ettersyn. For elvarmesystemet er det ingen større årlige vedlikeholdskostnader.

I Trinn 5 fremkommer resultatene.
Alternativ 2, investering i nytt elvarmesystem med styring, gir ca kr 10.000 lavere
årskostnader enn alternativ 1, investering i pelletskjel med vannbåren varme.

For begge alternativene er årskostnaden også spesifisert i investeringskostnader,
vedlikeholdskostnader og energikostnader.

Ved å trykke ”Vis rapport” kommer det opp en utskriftsvennlig rapportside.

Side 9

Eksempel 3: Sammenligning mellom luft-luft varmepumpe og nytt
elvarmesystem.
I eksempelet tenker vi oss et rekkehus i innlandet i sør-Norge. Rekkehuset har 2 plan og
samlet boareal på 140 m2. Huset er bygget i år 2000. Vi ønsker å se på lønnsomheten i
alternativene:
- Alternativ 1, installere luft-luft varmepumpe
- Alternativ 2, nytt elvarmesystem med styringssystem
I dette eksempelet inkluderer vi ikke oppvarming av tappevann.
Varmepumpen har et varmepunkt hvor varm luft blåses inn i rommet. Varmepunktet plasseres
i hovedetasjen. Varmepumpen dekker anslagsvis 60% av varmebehovet til romoppvarming.
Vi legger inn grunndataene under Trinn 1 Generelle data:

Netto varmebehov beregnes basert på Enovas ENØK normtall. Vi har ikke spesifikke
forbruksdata for boligen, og vi bruker derfor de beregnede verdiene.
Side 10

Trinn 2 er å velge oppvarmingssystemer som skal sammenlignes.
For alternativ 1 velges Luft varmepumpe til direkte romoppvarming og for alternativ 2
Helelektrisk varmeløsning. Begge alternativene har elektrisitet som energibærer.
Trinn 3 er å angi nødvendige investeringer for begge alternativene.
For alternativ 1 legger vi inn varmepumpen. Antatt levetid er 15 år.
For alternativ 2 legger vi inn nye panelovner i hovedplanet i boligen, med et enkelt
styringssystem. Antatt levetid er 25 år.
Vi gjør oppmerksom på at kostnadene vil variere mellom fabrikater, og priser må innhentes
fra lokale leverandører.
Vi bruker en rente på 6%.

Side 11

Trinn 4 er å angi nødvendige opplysninger som har betydning for driftskostnadene,
Vi får opp forslag til energipris og virkningsgrad. Vi beholder disse slik kalkulatoren foreslår.

For begge alternativene angir vi at det skal installeres styringssystem.
Varmepumpen som er valgt har mulighet for tidsstyring og for elvarmesystemet installeres et
enkelt styringssystem med mulighet for nattsenking. Vi antar at begge disse
styringsfunksjonene gir en besparelse på ca 20%.
Vi antar at 60% av varmebehovet for oppvarming dekkes av systemene som sammenlignes.
De resterende 40% (arealet utenom hovedplan) må uansett dekkes av direktevirkende
elektrisitet, og får derfor ikke betydning for sammenligningen.

Side 12

For varmepumpen antar vi en årlig vedlikeholdskostnad på kr 500. For elvarmesystemet er det
ingen større årlige vedlikeholdskostnader.

I Trinn 5 fremkommer resultatene.
Alternativ 2, investering i nytt elvarmesystem med styring gir ca kr 900 lavere årskostnader
enn alternativ 1, investering i luft-luft varmepumpe.

Årskostnadene er også spesifisert i investeringskostnader, vedlikeholdskostnader og
energikostnader for begge systemene.

Kommentar: I kalkulatoren kan en eksperimentere med ulike forutsetninger. Legger vi inn
samme bolig som er brukt i eksempel 3, men med følgende endringer; boligen er bygget før
1987 og dessuten ligger ved kysten i Nord-Norge, blir resultatet at investeringen i
varmepumpe blir lønnsom. (ca kr 2 000 lavere årskostnad).
Side 13

