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Vurdering av varmepumpeløsning vs. fjernvarme 
 
På forespørsel fra representant Anita Eide for borettslag AS Sigurdsgate 20 har vi gjennomført en 
Enøk-analyse og foretatt en vurdering av varmepumpeløsning vs. fjernvarmeinstallasjon. Hensikten 
var å redegjøre om varmepumpe er en bedre løsning for borettslagets fremtidige energiforsyning. 

Vurderinger 

Generelt 
Med klimaforliket har stortinget gitt klare og tydelige signaler om at veien mot et fornybart og 
energieffektivt samfunn skal prioriteres. Et av kravene som ble vedtatt i juni 2012 var at det innføres 
forbud med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Borettslaget har i dag 
eget fyrrom med elektrokjele- og oljekjele som produserer varme- og tappevann til bygget.  
 
Enøk-analysen kartlegger et større energiforbruk en normtallene i NS3230. Generelt sett betyr det at 
bygget og beboerne bruker mer energi enn det som er normalt for tilsvarende bygg.  

 

Valg av løsning 
Før man vurderer en varmepumpeinstallasjon som et energireduksjonstiltak, bør man gjennomføre 
energieffektiviseringstiltak i bygningsmassen.  Dersom man etablerer en ny energikilde 
(varmepumpe) uten å utføre energieffektiviseringstiltak på bygningsmassen, vil bygget benytte 
samme mengde energi som før. Ved å utføre enkle og kostnadseffektive tiltak på styring, automatikk 
og annen installasjon, vil energiforbruket reduseres. 
 
Enøk-analysen tar hensyn til energireduksjon i bygningsmassen før varmepumpeinstallasjon. Etter 
anbefalte tiltak viser det seg at en varmepumpeinstallasjon for Sigurdsgate 20 er marginalt 
lønnsomt.  
 
Ved å sammenlikne alternativet med fjernvarme vil man måtte se bort fra lønnsomheten til kun 
varmepumpen, men se på de to installasjonene hver for seg. 
 
Investering 
Investeringskostnader for varmepumpeinstallasjon inkludert estimert Enøk-støtte fra klimafondet 
og fratrukket 400.000 ,- for rehabilitering/oppgradering av varmtvannsberederanlegg. 
 
er estimert:    1.778.168 ,- ink mva. 
 
 
For fjernvarmeinstallasjon inkludert estimert Enøk-støtte fra klimafondet 
 
er estimert:     829.000 ,- ink mva. 
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Med et energiforbruk på ca. 350.000 kWh etter energieffektiviseringstiltakene gjengitt i Enøk-
analysen, ser vi at varmepumpen blir lønnsom i forhold til fjernvarme etter ca. 5,6 år.  
 
Forutsetninger er her at det produseres 90% energi fra varmepumpe og 10% med elektrisitet. 
Energipris for fjernvarme og elektrisitet er satt til 80 øre + mva. 
 
Konklusjon 
I seg selv er varmepumpeinstallasjonen marginalt lønnsom med de forutsetninger som er lagt til 
grunn i Enøk-rapporten. Dersom forutsetningene skulle endre seg, altså at energiprisen for 
elektrisitet skulle gå betydelig opp eller at man ikke «sparer» den energien som estimert i analysen, 
vil varmepumpens økonomi bedres betraktelig. 
 
Når man ser på fjernvarme vs. varmepumpeinstallasjon vil varmepumpeinstallasjon lønne seg etter 
ca. 5,6 år med de forutsetninger som er lagt til grunn her. Dersom forutsetningene skulle endre seg, 
altså at energiprisen for elektrisitet skulle gå betydelig opp (fjernvarme følger elektrisitetspris), vil 
varmepumpen bli mer lønnsom i forhold til fjernvarme. Dette fordi varmepumpen kun benytter seg 
av ca. 1/3 elektrisitet til oppvarming. Resten hentes fra bakken eller fra uteluften. 
 
Dersom man ser på dette i et miljø- og framtidsrettet perspektiv, med mulighet for god lønnsomhet 
på sikt, mener vi varmepumpe en fornuftig løsning for borettslaget. 
 
Med vennlig hilsen 
AF Energi & Miljøteknikk AS 

 
 
 
 

Martin Schjølberg    
Energirådgiver / Prosjektleder  



 
 

 

 

Vedlegg 
 
 
Kostnad for varmepumpe 
 
Kostnad Elektro Pluss 1 768 400 
Tilleggskostnader se spek. 132 230 
    
MVA 25% 475 158 
Total kostnad uten 
enøkstøtte 2 375 788 
Teknisk oppgradering  400 000 
Estimert enøkstøtte 197 019 
Total kostnad inkl. 
enøkstøtte 1 778 768 

 
 
 
 
 
 

 
Input graf verdier 
 

  Fjernvarme Varmepumpe 

Investering     

 - Anleggsbidrag Hafslund 669   

 - Fjerne Oljetank og Oljefyr 100   

 - Forenklet rapport  25   
 - Ombygging av rør sekundær 
side 400   

 - Varmepumpe   2 376 

 - Vedlikeholdskostnader   -400 

 - estimert tilskudd  -364 -197 

      

Sum investering 829 1 779 

      

Prosjektering/byggeledelse     

      

Sum investering 829 1 779 

      

Årlige kostnader     

Drift/ vedlikehold 0 5 

Avskrivninger     

KWh kostnad X forbruk 350 141 

      

Sum årlige kostnader 350 146 

Tilleggskostnader (estimert) Kostnad (estimert) 
Heteflater (større radiatorer) 15 stk + term. vent 80.430 ,- 
Hulltaking i vegg 22.400 ,- 
Prosjektledelse  29.400 ,- 



 
 

 

 

      

Årlig besparelse vs fjernvarme 0 204 

      

Investering år 0 -829 -1 779 

Besparelse vs fjernvarme år 1 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 2 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 3 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 4 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 5 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 6 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 7 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 8 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 9 0 204 

Besparelse vs fjernvarme år 10 0 204 

      

Tilbakebetalingstid ift fjernvarme - antall år 5,6 

Tilbakebetalingstid individuell   12,7 

Internrente   3 % 

Nåverdi   kr 551,57 

Krav til årlig fortjeneste 20 år   kr 82,79 

      

      

Renteforutsetning 6,00 % 
  

Graf som viser lønnsomhet mellom fjernvarme vs. varmepumpeinstallasjon uten 
energieffektivisering (450.000 kWh) 
 

 
 
Ca. 4,2 år 


