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Komprimerad information om bergvärme 

Byggnaden 

Byggnaden är av tung konstruktion och är därför värmetrög vilket har en dämpande effekt 
på lägsta dimensionerande utetemperatur som i sin tur är positivt med hänsyn till 
uppvärmning med lågtemperaturssystem t.ex. värmepumpar. 

Befintligt uppvärmningssystem är av typ två rörs pumpvarmvattensystem med fjärrvärme 
som centralutrustning. Systemet är dimensionerat med en framledningstemperatur om 
60°C. 60 °C som dimensionerande fram-ledningstemperatur innebär att värmepumpar klarar 
att producera cirka 95% av årsenergin för uppvärmning och 100% av årsenergin till 
varmvatten. Resten täcks av tillskott från fjärrvärmenätet då dagarna blir riktigt kalla. 

Byggnaden är ventilerad med F-system (mekanisk frånluft) med fläktar placerade på plan 6. 

Årsenergiförbrukning, 1 310 000 kWh varav 240 000 kWh till graddagskompenserad 
varmvattenproduktion. 

Grund för beräkningen 

Effektbehov 450 kW 

Energiförbrukning hjälputrustning 27 000 kWh 

Energiförbrukning hjälputrustning tillsats 4 500 kWh 

Inomhustemperatur  21°C 

Årsmedeltemperatur 6,6 °C 

Lägsta dimensionerande UteTemperatur - LUT -18 °C 

Framledningstemperatur vid LUT 60 °C 

Returledningstemperatur vid LUT 40 °C 

Värmebehov startar vid utetemperatur till normalår 17 °C 

Energi producerad med värmepumpar 1 265 000 kWh/år 

Max avgiven effekt med värmepumpar 270 kW 

Drivenergi till värmepumpar 360 000 kWh/år 

Max driveffekt till värmepumpar 82 kW 

Tillsatsenergi, fjärrvärme 45 000 kWh/år 

Energitäckningsgrad 

 

97 % 

Effekttäckningsgrad 60 % 

Årsvärmefaktor, värmepump 3,53 

Årsvärmefaktor, samman lagrad utetemperatur LUT 3,22 
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Ekonomi 

År Besparing Investering /Pay-of Saldo 

1 797 000 kr -4 700 000 kr -3 903 000 kr 

2 797 000 kr -3 903 000 kr -3 106 000 kr 

3 797 000 kr -3 106 000 kr -2 309 000 kr 

4 797 000 kr -2 309 000 kr -1 512 000 kr 

5 797 000 kr -1 512 000 kr -715 000 kr 

6 797 000 kr  82 000 kr 

7 797 000 kr  879 000 kr 

8 797 000 kr  1 676 000 kr 

9 797 000 kr  2 473 000 kr 

10 797 000 kr  3 270 000 kr 

Slutsats bergvärme 

Att bygga bergvärmeanläggning på fastigheten bedöms vara en lönsam investering då 
återbetalningstiden utan hänsyn till såväl kapitalkostnader som inflation och 
energiprishöjningar är mindre än sex år. 

Luftvärmepumpar frånluft 

Utvärdering av luftvärmepumpar har också gjorts men bedöms inte som lönsam om 
bergvärme installeras. 

Hur har utvärderingen gjorts 

Arbetet startades genom att ett företag presenterade en intressant kalkyl och lösning, så 
lönsam att vi gick vidare. Först genom att träffa kommunens energirådgivare som bekräftade 
att en besparing var fullt möjlig. Undersökningen fortsatte genom att anlita en oberoende 
konsult för att göra en förundersökning. Samma konsult är tänkt att sköta upphandling och 
kontroll av installationen. 

Alla har kommit till samma slutsats – det är mycket lönsamt för Brf Ekparken att installera 
bergvärme. Lönsamheten påverkas positivt även av de fördelaktiga räntevillkor som gäller 
för närvarande. 

Nackdelar 

Den enda nackdelen vi kan ser är störningarna som uppstår under installationsarbetet, 
särskilt då borrningarna görs vilket kommer att ta några veckor att utföra då det krävs  
ca 5 600 m längd totalt. 


