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Sammanfattning 

Idag när bostadsmarknaden växer snabbare än på länge blir samtidigt 

energihushållning viktigare och viktigare. Ekonomiska och miljömässiga intressen 

från bostadsägare angående stigande elpriser och energihushållning leder båda till 

ett mer medvetet byggande vad gäller klimatskalets täthet, energismarta 

installationer såsom styrda FTX-system och andra besparingsåtgärder.  

Examensarbetet har skrivits åt Bjerking för att undersöka möjligheten till att 

centralisera uppvärmningen istället för att värma upp bostäderna med varsin 

frånluftsvärmepump i en bostadsrättsförening bestående av parhus.  

Rapporten innehåller en del beräkningar i form av energiförluster och 

kostnadsberäkningar för de olika värmesystemen samt statistik för uppvärmning i 

Sverige.  

Examensarbetet har resulterat i kostnadsberäkningar som kan användas vid 

inledande investeringsberäkning för centraliserad uppvärmning i liknande projekt.  

Nyckelord: Energiförbrukning, bergvärme, frånluftsvärmepump, värmepump, 

investeringskalkyl, uppvärmning, byggnadens specifika energianvändning    

  



 
 

  



 
 

Abstract 
 

Today, when the housing industry is growing faster than in a long time energy house 

holding is becoming more important for every day. Economic and environmental 

interests from house owners, when it comes to increasing energy prices and energy 

house holding, both leads to a more conscious house building. This includes the 

buildings U-value, energy smart installations and other energy saving arrangements.  

This examination paper has been written for Bjerking to investigate the possibility to 

centralize the heating in a housing society of several semi-detached houses instead 

of heating them locally with the standard solution, an exhaust air heat pump per 

apartment. 

This examination paper includes a few calculations of energy losses and life cycle 

costs for the different heating systems. It also includes a bit of statistic for different 

types of heating in Sweden.  

It has ended in cost calculations that can be used when thinking about and planning 

to build semi-detached houses with central heating.  

Nyckelord: Energycosts, geothermal heating, heat pump, investment calculation, 

heating,  

  



 
 

  



 
 

Förord 

Denna rapport är skriven av två studenter för högskoleexamen Byggproduktion under 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Det byggs idag mycket parhus i Stockholmsområdet som säljs vidare i form av en 

bostadsrättsförening med olika storlekar på föreningen. Vi har undersökt de 

vanligaste parhusleverantörerna och insett att alla som vi undersökt föreskriver eller 

räknar med att brukaren ska använda sig av frånluftsvärmepump.  

Eftersom det i dagens byggbransch talas mycket om att energieffektivisera 

byggnader vill vi undersöka möjligheterna att använda en central värmeproduktion, i 

form av bergvärmepump, för uppvärmning av alla byggnader inom 

bostadsrättsföreningen med värmedistribution i kulvert.  

Byggherrens önskan att göra så stor vinst som möjligt är en problemställning vi 

måste beakta. Dennes önskan om att maximera vinsten måste undersökas och 

sättas i perspektiv till storleken på den ökade investeringen som ett centralt 

värmesystem kommer innebära.  

1.2 Målformulering 
Målet med examensarbetet är att väcka ett intresse för en ytterligare investering för 

byggherren avseende energiförbrukning och kunna presentera det för Bjerking så att 

de kan använda sig av rapporten vid liknande projekt. 

Rapporten önskar resultera i att byggherrens vinstintresse kan uppfyllas trots en 

ökad investering tack vare att den potentiella köparen ser till sin minskade 

årsförbrukning för uppvärmning och det förbättrade inomhusklimatet och då är villig 

att betala mer för sitt hus samt att möjligheten till att bo i ett miljöklassat hus är ett 

önskemål från den boende.  

1.3 Avgränsningar 
Inriktning kommer primärt ske mot en jämförelse av för- och nackdelar med lokal 

värmeproduktion, främst genom frånluftsvärmepump, jämfört med central 

värmeproduktion i form av bergvärme.  

Vi har valt att avgränsa arbetet så att vi börjar titta på bostadsrättsföreningar 

bestående av 12 parhus, alltså 24 bostäder, på grund av misstankar om bristande 

lönsamhet vid mindre bostadsrättsföreningar.  

1.4 Metoder 
Arbetet började med en stor faktainsamling för att skapa en grund för att använda vid 

upprättande av rapporten. Beräkningar som utfördes handlade om energiförbrukning, 

effekttoppar, ekonomiska kalkyler och för dessa beräkningar har vi använt 
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formelsamling och material från Installationsteknik 1 och byggekonomi och kvalitet 

samt hjälp vid ett antal intervjuer med branschkunniga.  

Med hjälp av Bjerking har vi tagit reda på relevant fakta för att uppnå mål nämnda i 

1.2. Eftersom Bjerking har mångårig erfarenhet i ämnet har vi fått bra vägledning för 

att uppnå målet.  

Litteraturstudierna har till stor del bestått av att läsa i Boverkets många skrifter.  

1.5 Källkritik 
Vid upprättande av rapporten har användandet av ett antal källor skett frekvent. 

Dessa frekvent använda källor har vi stor tillförlitlighet till. Dessa källor är 

övergripande vilket har inneburit att vi har kunnat undvika användandet av mindre 

pålitliga källor.  

Andra källor som vi anser är tillförlitliga är kursmaterial från nedan nämnda kurser:  

”Installationsteknik 1, AF1718” 

”Installationsteknik 2, AF1719” 

”Projekt, hus och installationer, HS1735” 

”Byggekonomi och kvalitet, AF1742” 

Använd kurslitteratur från dessa kurser listas under avsnitt 7 i denna rapport.  

Under arbetet med rapporten har personer från Bjerking, Zetagraf, Fläktwoods, 

Swegon, IVT, NIBE och Uponor kontaktats för intervjuer. Dessa personer har varit 

behjälpliga med kontroll av beräkningar, val av bergvärmesystem, FTX-aggregat och 

kulvertlösning.  

Eftersom alla kontaktade personer jobbar inom ämnet dagligen bör rapportens 

innehåll anses relevant.  
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2. Nulägesbeskrivning 

I dagsläget byggs det mycket mindre bostadsrättsföreningar i, det undersökta, 

Stockholmsområdet. När en potentiell byggherre kontaktar en parhusleverantör 

verkar det vara en oskriven standard att uppvärmning ska ske med en 

frånluftsvärmepump som alltså tar vara på energin i den varma inomhusluften. 

Kostnaden för den här typen av installation är runt 100 000 per bostad enligt bilaga 1 

som visar kostnad för två frånluftsvärmepumpar. Med tanke på den relativt dyra 

installationskostnaden och att installationen måste utföras på varje bostad har 

rapporten riktats mot att undersöka möjligheten till att centralisera uppvärmningen för 

alla bostäder i en bostadsrättsförening. Den installationen vi har undersökt är en 

centraliserad bergvärmepump och fördelning av värmen i kulvert till varje bostad.  

Problemet med att centralisera uppvärmningen är att det blir en merkostnad för 

byggherren som självklart sätter sitt vinstintresse först. Därför vill vi ta reda på om 

den centraliserade uppvärmningen medför en minskad uppvärmningskostnad. Om 

den gör det vill vi undersöka om en eventuell köpare är intresserad av att betala lite 

mer för sin bostad för minskade uppvärmningskostnader. 

2.1 Statistik för uppvärmning av småhus 
 

Antalet värmepumpar som användes för uppvärmning och varmvatten i bostäder och 

lokaler under 2014 var 1 145 000. 96 procent av dessa återfanns i småhus. Där var 

bergvärmepump en av de vanligaste installerade värmeproduktionsmetoden med 

mellan 30-40 procent enligt [1].  

Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus 

har gått ned mellan åren 2012-2014 enligt [1]. Detta visas nedan i figur 1. 

 

Figur 1 Genomsnittlig energianvändning, för uppvärmning och varmvatten, kWh/kvm. 
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Andel uppvärmd area i småhus år 2014 som värmdes av, enbart eller i 
kombinationer, berg-, jord och sjövärmepumpar var 23 procent enligt [1]. Det 
redovisas i figur 2.  

 

 

Figur 3 redovisar använda uppvärmningssätt i småhus under en längre tidsram, 

nämligen 2002–2014. Tabellen skiljer sig även mot figur 2 på det sättet att figur 2 

redovisar andel uppvärmd area medan figur 3 redovisar andel småhus efter 

uppvärmningssätt. [1] 

 

Figur 3 Andel småhus efter uppvärmningssätt i procent. 

Under 2014 värmdes alltså ungefär hälften av alla småhus med antingen enbart 

elvärme eller med elvärme i kombination med biobränslen.  

Enbart berg-, jord- och sjövärme för uppvärmning av småhus hamnade 2014 på 

tredje plats strax efter fjärrvärme enligt [1].  

2.2 Boverkets krav 

Boverket ställer krav på den mängd energi som vid normalt brukande får levereras till 

byggnaden. Vid användande av bergvärme, som rapporten utgår ifrån, räknas 

byggnaden som eluppvärmd. Enligt figur 4, hämtat från BBR [2], ställs kravet 55 

Figur 2 Andel uppvärmd area i småhus i procent. 
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kWh/kvm, Atemp och år vilket innebär att byggnaden inte får använda mer än det för 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsenergi 

räknas inte in.  

Enligt Boverket [2] finns inget krav på värmeåtervinning av ventilationen men 

eftersom kraven för byggnadens specifika energianvändning är så skarpa, enligt figur 

4, har rapporten resulterat i att byggnaderna kommer behöva ha ett FTX-system. 

Detta blir självklart en merkostnad för byggherren men det genererar även en 

avsevärd förbättring av inomhusklimatet för de boende jämfört med exempelvis ett F-

system.  

Boverket [2] har även satt upp regler som begränsar den installerade eleffekten för 

uppvärmning för elvärmda byggnader enligt figur 4. Förklaring av det följer i kapitel 8 i 

rapporten.

 
Figur 4 Specifik energianvändning och max installerad eleffekt för byggnader med elvärme 
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Energianvändning 

Sektorn bostäder och service står för ca 40 procent av Sveriges totala 

energianvändning enligt [3]. I sektorn ingår hushåll, offentlig verksamhet, övrig 

serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Hushåll och lokalbyggnader 

står för ca 90 procent av energianvändningen i sektorn enligt samma rapport. 

Energianvändningen för ett hus beror på många olika faktorer. Det är svårt att 

bestämma vilken av alla faktorer som väger tyngst när det gäller användning av 

energi. Däremot kan nämnas att den mängd energi som används i ett småhus för 

uppvärmning och varmvatten till stor del beror på byggnadens energiprestanda. 

Energiprestandan innebär i stort hur huset är byggt i form av isolering, fönster, dörrar, 

ventilation och tekniska lösningar.  

För att minimera byggnadens energianvändning har, som tidigare nämnts, rapporten 

inriktats på att byggnaderna ska använda ett FTX-system på ventilationen.  

Man kan även se tydliga skillnader i energiprestandan om man jämför byggnader 

byggda olika årtionden enligt [4] som redovisas i figur 5. 

Figur 5 Genomsnittlig energianvändning per småhus under 2014, MWh/hus 

Enligt figur 5 noteras att energianvändningen per småhus har gått ned. Det kan 

delvis förklaras av att olika byggregler har gällt vid olika tillfällen och skillnader i 

materialval och byggnadstekniska lösningar under olika tider enligt [4]. 
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3.2 Installation 

3.2.1 Bergvärme  

I berget lagras solvärme som hämtas upp av en vätskefylld slang (kollektor) som 

ligger i ett borrat hål i berget. Denna vätskefyllda slang leds till bergvärmepumpen 

som koncentrerar den lagrade värmeenergin så mycket att den kan värma upp 

husets värmesystem.  

Det fungerar på så sätt att vätskan i slangen cirkulerar och när den kommer till 

bergvärmepumpen möter den ett annat slutet system som innehåller ett köldmedium 

som har egenskapen att det blir till gas vid väldigt låg temperatur.  

En kompressor höjer det nu gasformiga köldmediets temperatur och sen avges 

värmen till värmesystemet via en kondensor, allt detta enligt [5].  

Med hjälp av Hoppe [6] har vi projekterat fram ett bergvärmepumpssystem. Vi har fått 

resultatet att uppvärmningen för den beräknade bostadsrättsföreningen kräver två 

stycken bergvärmepumpar à 48 kW. Total installerad bergvärmpumpseffekt blir 

således 96 kW. En principritning illustreras i figur 6.   

Figur 6 Principritning för bergvärmepumpssystemet 
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3.2.2 Distribuering  

Enligt Hoppe och Wibert [6, 7] fungerar distribuering på följande vis. Hett vatten från 

bergvärmepumpsanläggningen distribueras ut till varje bostad via kulvert. Från 

bergvärmepumpcentralen går det ut kulvertrör som illustreras i figur 7.  

Figur 7 Kulvertförläggning enligt offert från Uponor 

Förgreningarna till varje bostad görs i kopplingsbrunnar som visas i genomskärning i 

figur 8. I varje lägenhet växlas värmen över till bostadens värmesystem via en 

värmeväxlare alternativ shunt. Systemet för hur värmen växlas över till bostadens 

värmesystem beror på framledningstemperaturen.  

 
Figur 8 Kopplingsbrunn i genomskärning 
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Förläggningen av rören görs i kulvert med dränering för att uppnå så bra 

energieffektivitet som möjligt och eftersom marken kommer trafikeras behöver 

förläggningsdjupet vara minst 50 cm enligt figur 9. Schaktning och förläggning av 

kulvert kommer samordnas med andra markarbeten för att tids- och 

kostnadseffektivisera enligt Wiberg [7].  

 

Figur 9 Illustration av erforderligt schaktdjup 

Efter godkänt tryck- och täthetskontroll kan systemet godkännas och tas i bruk. 

Därefter har kopplingsbrunnarna inget behov av åtkomst och tack vare korrosionsfria 

rör, lågt råhetstal samt syrediffusionstäta rör klassas systemet som underhållsfritt 

under sin tekniska livslängd enligt Wiberg [7].  

Förslaget projekterat system kommer att ha en framledningstemperatur på antingen 

35°C, 55°C och 65°C vid ett maxtryck på 115 kPa vilket enligt Wiberg [7] ger 

systemet en ungefärlig livslängd på minst 50 år.  

Förklaring av system med tilloppstemperatur på 65°C  

Bergvärmepumpssystem med ackumulatortankar i undercentral och rörkulvert med 

två mediarör, som redovisas i figur 10, för distribuering av hett vatten med 

varmvattencirkulation för värmeväxling i varje lägenhet. 

 
Figur 10 Uponor Termo Twin 
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Förklaring av system med tilloppstemperatur på 50°C 

Bergvärmepumpssystem med ackumulatortankar och varmvattenberedare i 

undercentral och rörkulvert med fyra mediarör för distribuering av hett vatten för 

uppvärmning och tappvarmvatten med varmvattencirkulation, enligt figur 11. 

Shuntgrupp i varje bostad där det heta vattnet shuntas av för uppvärmning av 

radiator- och golvvärmesystemet. Tappvarmvattnet kopplas direkt mot det primära 

värmesystemet som håller en tilloppstemperatur på 60°C för att förhindra tillväxt av 

legionella.   

Förklaring av system med tilloppstemperatur på 35°C  

Samma uppbyggnad som för systemet med tillopstemperatur på 50°C ovan, se även 

figur 11. Skillnad på tilloppstemperaturen som i det här systemet är på 35 °C. 

 
Figur 11 Uponor Termo Quattro 

3.2.3 Ventilation 

För att minimera energianvändning och för att leverera ett bra inomhusklimat har vi 

valt att undersöka möjligheten att installera FTX-system.  

Ett mekaniskt till- och frånluftssystem har två fläktar; en som trycker in tilluft och en 

som leder ut frånluften. Dessa kanaler möts vid en värmeväxlare, i parhus vanligast 

roterande, där värmen från frånluften växlas över till tilluften enligt [5].  

Enligt Rawe [8] rekommenderas att FTX-systemet kompletteras med en COV-givare 

för förbättring av inomhusklimatet och kostnadseffektivisering. COV-givaren känner 

av luftföroreningar och ger en steglös förändring av flöden beroende på mängd 

föroreningar i inomhusluften.  
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3.4 Kostnader 

För att kunna bedöma lönsamheten i investeringen av bergvärme måste först ett 

antal begrepp redas ut.  

Grundinvestering innebär den inledande kostnaden för material och installationen. 

Denna är svår att förutsäga då den beror på allt ifrån geografiskt läge till storlek på 

värmepump enligt [9].  

Enligt Hoppe [6] finns ett nyckeltal för installationskostnad som ligger runt 23 000 

kronor per kW. Det resulterar i ett ungefärligt värde på 2 300 000 kronor för 24 

bostäder och 4 600 000 för 48 bostäder för installationen av bergvärmepumparna.  

Ekonomisk livslängd innebär tiden som systemet kommer att vara ekonomiskt 

lönsamt enligt [9]. Det är väldigt svårt att bedöma den ekonomiska livslängden men 

enligt figur 12 ligger intervallet mellan 15–20 år. 

Figur 12 Ekonomisk livslängd för olika uppvärmningsalternativ 

Drift- och underhållskostnader uppskattas till ca 1 procent av den totala 

grundinvesteringen för bergvärme enligt [9]. Det värdet varierar självklart mellan olika 

kunder och för beräkningens skull har vi, efter diskussion med Hoppe [6], antagit ca 4 

procent. För beräkningen ingår ett kompressorbyte var 10-15:e år som beräknas 

kosta 100 000 kronor och under den tekniska livslängden kommer även 

cirkulationspumpen behöva bytas ut till en kostnad på ca 19 000 kronor enligt Hoppe 

[6].  

Årsmedelverkningsgrad innebär andelen av ett bränsles energiinnehåll som utnyttjas 

och tillförs bostaden. Det innebär att för varje tillförd kWh energi får ut ca 3,1 kWh 

energi som man utnyttjar i bostaden enligt [9]. Här har bergvärme enligt figur 13 det 

bästa värdet.

Figur 13 Årsmedelverkningsgrad för olika uppvärmningssätt 

3.5 Vinstintresse och bostadspris 

Byggherren har, som tidigare nämnt, ett vinstintresse i första hand. Vi har skapat en 

enkät med avsikt att ta reda på om det finns ett intresse från potentiella köpare av en 

bostad i parhus att betala en högre köpeskilling för att bo i ett hus med lägre årlig 
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uppvärmningskostnad. Enligt figur 14 har 45 procent av de svarande svarat att de 

skulle vara villiga att betala mer för en bostad med lägre uppvärmningskostnader.  

 
Figur 14 Fråga 3 ur enkätundersökning 

När potentiella köpare av bostäder letar bostad görs det oftast på Hemnet eller 

liknande hemsidor. Där finns en uppskattad kostnad för drift per år som är relevant 

för en eventuell köpare då den kan minska dennes årliga utgifter rejält. Enligt 

Martinsson [11] har vi fått en indikation på att en bergvärmepumpslösning med ett 

FTX-system kan minska de årliga kostnaderna för uppvärmning med upp till 10 

gånger. Det beror naturligtvis också på klimatskalets täthet och byggnadens 

geografiska placering med flera faktorer.   

Enligt enkätundersökningen visar det sig att de svarande inte är speciellt insatta i hur 

mycket en normal årlig uppvärmningskostnad är samtidigt som låga 

uppvärmningskostnader bara finns med i tanken vid ett eventuellt köp men det är inte 

det viktigaste. Se bilaga 2-6.  

3.6 Miljö 

All energianvändning leder till någon typ av miljöpåverkan. Förutom att se över 

byggnadens värmebehov är det även viktigt att bergvärmepumpen har en hög 

årsmedelverkningsgrad som enligt figur 14 ovan är 3,1.  

Sverige har som mål att 50 procent av den totala energianvändningen ska baseras 

på förnybara energikällor år 2020. För att en värmepump ska kunna räknas som 

förnybar energi måste värmepumpen uppnå vissa effektivitetskrav. 

Energimyndigheten [9] har bedömt att alla bergvärmepumpar tar upp värme från 

omgivningen och godkänns därför som förnybar energi.  
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Uppvärmningslösningen som rapporten har resulterat i tillsammans med FTX-

systemet ger oss möjlighet, om vissa andra krav uppfylls, att klassificera byggnaden 

enligt Miljöbyggnad silver. [12] 

Enligt den tidigare nämnda enkätundersökningen anser 65 procent att miljöklass är 

viktigt vid ett eventuellt bostadsköp.  

3.7 Beräkningar 

3.7.1 Energiförluster 

Energiförluster för system med 65°C framledningstemperatur  

418 m Thermo Twin 2x25  Värmeförlust [W/m]: 9,5  3971 W 

71 m  Thermo Twin 2x40  Värmeförlust [W/m]: 14,2  1008 W 

61 m  Thermo Twin 2x50  Värmeförlust [W/m]: 14,8  903 W 

22 m  Thermo Twin 2x63  Värmeförlust [W/m]: 18,6  409 W 

Summa         6291 W 

(6291 x 8766) / 24 / 1000 = 2298 kWh / bostad i värmeförluster för distribueringen.  

(6291 x 8766) / 1000 = 55147 kWh / bostadsrättsföreningen. 

Dessa beräkningar är baserade på mottagen offert från Uponor som bygger på 

diskussioner med Wiberg [7]. Se figur 15 för illustration över värmeförluster.  

Figur 15 Värmeförluster vid olika rördimensioner och temperaturskillnader.  

Energiförluster för system med 50°C framledningstemperatur  

572 m Quattro   Värmeförlust [W/m]: 14,2  8122 W 
Summa         8122 W 
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(8122 x 8766) / 24 / 1000 = 2967 kWh / bostad i värmeförluster för distribueringen.  

(8122 x 8766) / 1000 = 71197 kWh / bostadsrättsföreningen. 

Dessa beräkningar är baserade på mottagen offert från Uponor som bygger på 
diskussioner med Wiberg [7]. Se figur 16 för illustration över värmeförluster. 

 

Figur 16 Värmeförluster vid olika temperaturskillnader 

Energiförluster för system med 35°C framledningstemperatur  

572 m Quattro   Värmeförlust [W/m]: 13,5  7722 W 
Summa         7722 W 

(7722 x 8766) / 24 / 1000 = 2820 kWh / bostad i värmeförluster för distribueringen.  

(7722 x 8766) / 1000 = 67691 kWh / bostadsrättsföreningen  

Dessa beräkningar är baserade på mottagen offert från Uponor som bygger på 
diskussioner med Wiberg [7]. Se figur 11 för illustration över värmeförluster.  

3.7.2 Kostnadsjämförelse  

Livscykelkostnadsanalys (LCC) för central bergvärmepumpsanläggning jämfört med 
lokala frånluftsvärmepumpsanläggningar har utförts. Enligt figur 17 har 
grundinvesteringsberäkningar för de olika uppvärmningssystemen utförts för både 24 
och 48 stycken bostäder.  
 

Alla nedanstående priser är angivna i inklusive moms.  
 

Alla priser ink moms    

    

  BVP 24 lgh BVP 48 lgh 

BVP Material  501 818 kr 878 353 kr 
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BVP Installation  2 280 000 kr 4 560 000 kr 

Attefallshus för UC  400 000 kr 400 000 kr 

Kulvert material  572 618 kr 1 145 235 kr 

Kulvert förläggning  437 500 kr 875 000 kr 

FTX material  732 000 kr 1 464 000 kr 

FTX installation  750 000 kr 1 500 000 kr 

Konsultkostnader  62 500 kr 62 500 kr 

TOT  5 736 435 kr 10 885 088 kr 

    

 FVP/lägenhet FVP 24 lgh FVP 48 lgh 

Material 70 000 kr 1 680 000 kr 3 360 000 kr 

Installation 30 000 kr 720 000 kr 1 440 000 kr 

TOT 100 000 kr 2 400 000 kr 4 800 000 kr  
 

Figur 17 Grundinvesteringskostnader 

Här ser vi tydligt att grundinvesteringen för bergvärmepumpssystemet är avsevärt 
dyrare än för frånluftsvärmepumpssystemet.  
58,2 procent och 3 336 435 kr dyrare för 24 lägenheter samt 55,9 procent och 6 085 
088 kr för 48 lägenheter.  
 
Kostnader för olika värmepumpslösningar:  
 

System med tilloppstemperatur på 65°C  

Inköpt energi/år: 82 640 kWh 

Kostnad/år: 111 564 kr 

System med tilloppstemperatur på 50°C 

Inköpt energi/år: 74 220 kWh 

Kostnad/år: 100 197 kr 

System med tilloppstemperatur på 35°C  

Inköpt energi/år: 65 800 kWh 

Kostnad/år: 88 830 kr 

Frånluftsvärmepump 

Inköpt energi/år: 92 160 kWh 

Kostnad/år: 124 416 kr 
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Allmän jämförelse 

Vid en allmän jämförelse mellan de olika systemen har vi kommit fram till en 

summering av kostnaderna enligt figur 18. Där syns att när det gäller underhålls- och 

energikostnader är det mer förmånligt med en bergvärmepumpsanläggning.  

Det typ av bergvärmepumpssystem som har undersökts främst är det med 

tilloppstemperatur på 35 °C. Det har ca 29 procent lägre energibehov per år än en 

bostad med frånluftsvärmepump. Det resulterar i ca 36 000 kronor billigare 

uppvärmningskostnad per år.  

 FVP / st FVP / BRF BVP 65°C BVP 50°C BVP 35°C 

Livslängd 15 år 15 år 15 år 15 år 15 år 

Underhållskostnader / år 2 281 kr 54 744 kr 15 417 kr 15 417 kr 15 417 kr 

Underhållskostnader / livslängd 34 215 kr 821 160 kr 231 255 kr 231 255 kr 231 255 kr 

Grundinvestering 100 000 kr 2 400 000 kr 5 736 435 kr 5 736 435 kr 5 736 435 kr 

Energikostnad / år 5 184 kr 124 416 kr 111 564 kr 100 197 kr 88 830 kr 

Energikostnad / livslängd 77 760 kr 1 866 240 kr 1 673 460 kr 1 502 955 kr 1 332 450 kr 

Summering 211 975 kr 5 087 400 kr 7 641 150 kr 7 470 645 kr 7 300 140 kr  
Figur 18 Kostnadsjämförelse 

Bergvärmepumpssystemet med tilloppstemperatur på 35 °C har en ca 30 procent 

högre summerad total kostnad än frånluftsvärmepumpssystemet enligt figur 18.  
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4. Faktainsamling 

Programmet Byggproduktion och dess innehållande kurser med tillhörande litteratur 

har använts vid upprättandet av rapporten.  

Statistik som redovisats och som handlar om energianvändning kommer främst från 

Statistiska centralbyrån och Energimyndigheten. Tillsammans med ovan nämnda 

statistik har rapporten delvis gått ut på att jämföra denna statistik med krav från 

Boverket. Rapporter och utredningar på internet från diverse myndigheter har 

studerats noggrant.  

Intervjuer har legat till grund för valet av bergvärmepump, dimensionering av 

värmesystemet, kulvertförläggning för distribution av värme.  

Intervju med energisakkunnig Hans Zetterholm har gett oss vägledning i arbetet med 

rapporten samt dess innehåll och struktur.        

4.1 Litterära studier 

Projektering av VVS-installationer [5] har studerats med avseende att ta reda på mer 
om bergvärme, ventilation och värmepumpar.  

Energieffektivisering och förnyelsebar energi [13] ligger, tillsammans med tidigare 
nämnd statistik, till grund för beräkningar av energi, effekt och energianvändning.  

För förståelse för investeringskalkylering har Företagsekonomi 100 [14] används.   
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5. Resultat 

Rapporten innefattar studier av statistik som visar energianvändningen i småhus, 

både den totala och uppdelad efter typ av uppvärmning. Dessa värden har hämtats 

från [1, 4] för att påvisa att användandet av värmepumpar har ökat de senaste åren.  

Studier av diverse bergvärmepumpslösningar har utförts tillsammans med Hoppe och 

Törnqvist [6, 10]. Det undersökande arbetet har resulterat i två alternativa lösningar 

som är beskrivna i 3.2.2. För beräkningens skull och på grund av att vi anser att det, 

för den här typen av bostadsrättsförening, är en väl lämpad lösning har vi valt att 

vidare undersöka och räkna på metoderna som Hoppe [6] föreslagit. Vi anser att 

metoderna är väl lämpade för denna bostadsrättsförening eftersom alla hans förslag 

samlar stora delar av installationsmaterialet, såsom varmvattenberedare, 

ackumulatortankar, expansionskärl, extern elpanna, slingtank, VVC-pump etc. i 

undercentralen. På så vis slipper bostadsrättsinnehavaren ödsla dyrbar yta för 

installationer. Se figur 6 för principritning för bergvärmepumpslösningen. 

Enklare studier om kulvertlösningar har lett fram till energiförlustberäkningar och 

förläggningsätt för olika typer av lösningar. Förläggningsätt är redovisat i 3.2.2 och 

förlustberäkningarna i 3.7.  

Enligt BBR [2] finns det, som tidigare nämnt, inget krav på värmeåtervinning av 

ventilationsluften men undersökning av byggnadens specifika energianvändning har 

resulterat i att ett FTX-system måste installeras för att klara Boverkets krav. Detta 

väckte ett intresse för miljöaspekterna som undersöktes vidare och resulterade i att 

inomhusklimatet blir avsevärt mycket bättre med ett FTX-system än med en 

frånluftsvärmepump enligt [8]. Enligt Hoppe, [6] används långt ifrån lika mycket 

spetsel vid en bergvärmepumpsinstallation jämfört med frånluftsvärmepump. 

Skillnaden är slående stor, nämligen 6820 fler inköpta kWh för uppvärmning och 

varmvatten med en frånluftsvärmepump vilket innebär en merkostnad på 9208 kr per 

år enligt egna beräkningar.  

Resultatet från enkätundersökning redovisas som bilagor i slutet av rapporten. Några 

klarlagda resultat från enkäten är att det finns ett bristande intresse och en bristande 

kunskap, för uppvärmningskostnader enligt fråga 1 och 2. Samtidigt har ingen av de 

svarande svarat nej på frågan om de skulle vara villiga att betala mer för en bostad 

med lägre uppvärmningskostnad. För samtliga svar se bilaga 2-6.  

En stor del av arbetet har gått ut på att undersöka kostnader för en 

bergvärmepumpsinstallation och jämföra det med kostnaderna för att alla bostäder 

skulle ha varsin frånluftsvärmepump. Problematiken kring detta är beskrivet i 2 och 

beräkningarna redovisas i 3.7.2.  
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På grund av tidigare nämnda energiförluster, som helt undviks vid det jämförande 

alternativet frånluftsvärmepump, merkostnaden för installation av 

bergvärmepumpssystemet med borrning och installation samt att installation av ett 

FTX-system i varje bostad måste utföras resulterar det i att det inte är ekonomiskt 

lönsamt att värma upp bostadsrättsföreningen med bergvärme enligt tidigare 

beskriven teknisk lösning.  

För att bergvärmepumpslösningen ska vara ekonomiskt försvarbar har beräkning 

utförts rörande hur mycket mer bostäderna behöver säljas för. Beräkningarna har 

resulterat i att för bostadsrättsföreningen med 24 bostäder behöver varje bostad 

säljas för ca 92 000 kronor mer än om frånluftsvärmepumpar installeras. Enligt vår 

bedömning är det en rimlig summa med tanke på fördelar med inomhusklimat, 

elförbrukning och klimatpåverkan som nämnts tidigare i rapporten.  

Argumentation för att bergvärmepumpslösningen är en lösning som är miljömässigt 

fördelaktig kan lätt göras. Det beror på att långt ifrån lika mycket el måste användas 

för att klara av att värma upp byggnaderna.  

En mycket viktig aspekt som, enligt Hoppe, [6], är en stor fördel med ett centraliserat 

uppvärmningssystem är att mycket lägre service- och underhållskostnader erhålls. 

Enligt beräkningar kan service- och underhållskostnader för 

bergvärmepumpssystemet uppgå till ungefär en fjärdedel av samma kostnader för 

frånluftsvärmepumpssystemet. Det är, såklart, en mycket viktig fördel för 

bostadsrättsföreningen som kan spara mycket pengar på att minska dessa 

kostnader.  

En bidragande anledning till att kostnaderna är betydligt lägre är delvis att endast ett 

system, som hittas i ett rum (undercentralen), måste underhållas jämfört med att 

serviceteknikern måste besöka alla frånluftsvärmepumpar en efter en för att serva 

hela systemet. Det blir inte endast dyrare utan är oftast mycket mer problematiskt 

eftersom personen som ska utföra servicen måste komma in i varje bostad.  
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6. Slutsats 

Det huvudsakliga syftet med rapporten har varit att undersöka möjligheten att värma 

upp en mindre bostadsrättsförening med bergvärme istället för 

frånluftsvärmepumpar. Litteraturstudier, intervjuer och beräkningar demonstrerar att 

det inte är ekonomisk försvarbart för varken 24 eller 48 lägenheter med centraliserad 

uppvärmning med bergvärmepumpar. Däremot måste argumentation göras för den 

miljömässiga fördelen med bergvärmepumpar då dessa inte har samma behov av 

inköpt el för att klara av att värma upp bostäderna. 

Rapporten har resulterat i att på grund av de ökade installationskostnaderna som en 

bergvärmepumpslösning kräver, som delvis beror på kravet att installera ett FTX-

system för varje bostad, blir det en alldeles för stor grundinvestering och därmed inte 

lönsamt under systemets livslängd. Nämnas ska dock att beräkningar, för 

enkelhetens skull, har gjorts på en teknisk livslängd på 15 år för båda 

installationsmetoderna. Däremot har indikationer erhållits från Hoppe [6] att en 

bergvärmepumps tekniska livslängd kan nå upp mot 20 år jämfört med 

frånluftsvärmepumpens 15 år.  

En byggherre med ambition att sälja alla bostadsrätter till en nystartad förening är 

antagligen inte villig att göra den här typ av investering på grund av den inledande 

ökade kostnaden. Om byggherren även ska förvalta bostäderna eller att 

bostadsrättsföreningen får vara med och bestämma är det en förmånlig investering 

både miljömässigt och ekonomiskt. De ekonomiska aspekterna är mycket viktiga och 

det krävs en långsiktighet av vem som än är intresserad av en eventuell investering.  

Dagens krav på energiförbrukning och den tidigare visade statistiken tyder på att det 

kommer leda till en minskad energiförbrukning framöver. Elpriset är också en 

anledning till att bygga mer energisnålt och att återvinna värmen. I denna rapport har 

vi räknat på ett elpris på 1,35 kr/kWh men vid ett eventuellt ökat elpris kommer 

investeringskalkylen se annorlunda ut till bergvärmepumpens fördel. Vi har utfört 

kontrollberäkningar som tyder på att ökning för elpriset behöver nå ca 10 kr/kWh för 

att en bergvärmepumpslösning ska bli ekonomiskt försvarbart, vilket troligtvis är 

ganska osannolikt.  

När en ny version av BBR blir lagstadgad kommer kanske kraven för specifik 

energianvändning och max installerad eleffekt se helt annorlunda ut. Då kommer den 

här rapporten behöva revideras på grund av att spekulationerna kring användandet 

av frånluftsvärmepumpar kommer vara obrukbara eftersom dessa använder sig av 

avsevärt mycket mer köpt el för uppvärmning som tidigare nämnts i rapporten. Ett 

rimligt resonemang vore att denna, så kallade spetsel, som frånluftsvärmepumpar 

behöver använda sig av kommer definieras av Boverket.  
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8. Ordförklaringar 

Fastighetsenergi avser den el som är till för byggnadens behov, exempelvis pumpar 

och fläktar. Dessa apparater ska finnas inom, under eller på utsidan av byggnaden. 

För belysning räknas fast belysning för allmänna utrymmen och driftutrymmen som 

fastighetsenergi.  

Hushållsenergi är den el som används för hushållsändamål, exempelvis 

tvättmaskin, kaffebryggare, dator och belysning.  

Verksamhetsenergi är den el som används för verksamhetens lokaler. Det kan 

innebär el till datorer och maskiner.  

Atemp innebär den invändiga arean av samtliga plan som värms upp till mer än 

10°C.  

Elvärme innebär uppvärmning med el där den installerade effekten är större än 10 

W/m2 (Atemp).  

Installerad eleffekt är den maximala eleffekten som kan tas upp av elektriska 

apparater för uppvärmning.   
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