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Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part of the Stockholm 

archipelago. The purpose of this project is to decide whether an alternative heating system based on a heat 

pump is preferable over the current system based on a boiler on behalf of Skärgårdsstiftelsen. A literature 

study has been conducted to gather necessary information. A system has been determined according to the 

current heat requirement of 160 MWh and the maximum power requirement of 60 kW. The main purpose is 

to reduce the environmental impact of Grinda Wärdshus but since a system based on a heat pump requires a 

substantial investment the project also needs to be profitable. A specified 40 kW geothermal heat pump 

would conduct yearly savings of 166 000 kr. The investment cost is 600 000 kr, the payback time 4 years and 

the net present value 2.4 million kr. The current heating system gives rise to 53 ton CO2 which if replaced by a 

geothermal heat pump running on electricity from renewable sources would be reduced to zero. 
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SAMMANFATTNING 

Grinda Wärdshus är beläget på ön Grinda i Stockholms nordöstra skärgård. Detta projekt har till 

avsikt att på Skärgårdsstiftelsens förfrågan inventera värdshusets nuvarande oljebaserade 

värmesystem för att finna ett mer hållbart alternativ baserat på en värmepump. En omfattande 

litteraturstudie samt ett flertal studiebesök genomförs för att införskaffa nödvändig bakgrund kring 

nuvarande samt alternativa värmesystem. Med hjälp av årlig oljeförbrukning samt värdshusets 

maxeffektbehov dimensioneras ett system baserat på en värmepump. Ekonomiska, sociala samt 

miljömässiga aspekter av systembytet utvärderas. Huvudsyftet med projektet är att minska 

värdshusets miljöpåverkan men då ett byte till värmepump innebär stora investeringskostnader 

ligger det i Skärgårdsstiftelsens intresse att hitta ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Därmed 

genomförs även en långsiktig ekonomisk analys.  

 

Värdshusets värmebehov uppskattas till 160 MWh med en årlig kostnad på 228 000 kr. Med en 

bergvärmepump blir kostnaden 62 000 kr per år vilket medför en årlig besparing på 166 000 kr. En 

bergvärmepump med 40 kW är lämplig för systemet. Vald värmepump kan leverera upp till 188.5 

MWh per år vilket ger marginaler för framtida ökat värmebehov. Investeringskostnaden för bytet 

uppgår till ca 600 000 kr som återbetalas inom 4 år och nuvärdet av projektet är 2.4 miljoner kr. 

Nuvarande system ger upphov till 53 ton CO2, vid ett byte till rekommenderad bergvärmepump 

reduceras dessa utsläpp till noll.  



 
  

FÖRORD 
Projektet utförs av två studenter på Energi och Miljöprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan 

åt Skärgårdsstiftelsen som en del av ett kandidatexamensarbete med inriktning mot en master i 

Energiteknik. Syftet med projektet är att utvärdera ett utbyte av en oljepanna mot värmepump i en 

av Skärgårdsstiftelsens byggnader i skärgården. Parallellt med projektet utför 3 andra grupper 

liknande projekt som ser till andra aspekter av byggnadens värmeförsörjning. 
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NOMENKLATUR 

Benämning Tecken Enhet 

Area Grinda Wärdshus A [m2] 

Årlig besparing B [kr] 

Specifik värmekapacitet vatten Cpvatten [kJ/(kg K)] 

Årlig utsläppsmängd CO2 från 
oljeförbränning 

Colja [kg] 

Värmefaktor 0oC-50oC COP50 enhetslös 

Värmefaktor 0oC-30oC COP30 enhetslös 

Totala årliga utsläppsmängden 
värmepump 

Cvp [ton] 

Totala energiinnehåll olja  per 
år 

Eolja [kWh] 

Totalt värmebehov per år Etot [kWh] 

Uppvärmningsbehovet per år Evärme [kWh] 

Varmvattenbehovet per år Evatten [kWh] 

Medelenergibehov 
restaurangverksamhet 2009-
2011 per år 

Eschablon [kWh/m3] 

Energi för att värma en liter  
vatten från 7oC till 55oC 

Evv [kJ] 

Energiinnehåll olja △Holja [kWh/m3] 

Totalkostnad eldningsolja  per 
år 

Kolja [kr] 

Kostnad 1m3 eldningsolja Kolja/m3 [kr] 

Kostnad per kilowattimme el Kel [kr] 

Årlig kostnad för system 
baserat på värmepump 

Kvp [kr] 

Antal gäster per år Mgäst st 
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Förväntad livslängd 
värmepump 

n [år] 

Nusummefaktor Nsf enhetslös 

Nuvärdefaktor Nvf enhetslös 

Maxeffektbehovet Ptopp [kW] 

Värmepumpens dimensionering Pvv [kW] 

Antal rätter per gäst Rgäst st 

Restvärde  R [kr] 

Kalkylränta r enhetslös 

Monetariserat värde av ett års 
utsläpp 

Su [kr] 

Temperatur tappvarmvatten Tvarm [oC] 

Temperatur tappkallvatten Tkall [oC] 

Utsläppsmängd CO2 från 
oljeförbränning 

Uolja [kg CO2/m3] 

Kostnad utsläppsrätter Ur [kr/ton CO2] 

Koldioxidutsläpp per 
kilowattimme inköpt el 

Uel [ton] 

Vatten per rätt Vrätt [l/rätt] 

Volymen av en liter vatten Vvatten [m3] 

Volym oljeförbrukning per år Volja [m3] 

Årligt elbehov värmepump Wvp [kWh] 

Elbehov uppvärmning per år Wvärme [kWh] 

Elbehov varmvatten per år Wvv [kWh] 

Oljepannans verkningsgrad ηop enhetslös 
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12 % av Stockholms skärgårds natur och bebyggelse. 

Deras uppdrag är att bevara naturvärden och skärgårdens egenart, bland annat genom att skydda 

odlingslandskap och utveckla turism och friluftsliv. Genom att arrendera ut byggnader skapas 

verksamheter som gynnar turismen och lockar besökare. Det ligger i Skärgårdstiftelsens intresse 

att de entreprenörer som hyr lokalerna bedriver miljövänliga verksamheter (Skärgårdsstiftelsen, 

2013b). Ett exempel på detta är en äldre jugendbyggnad på ön Grinda där värdshus- och 

hotellverksamhet bedrivs av en entreprenör. I huvudbyggnaden på Grinda finns för närvarande ett 

vattenburet värmesystem som drivs av en oljepanna. Då uppvärmning med oljepanna är 

miljöskadligt har stiftelsen uttryckt en önskan att ersätta detta med ett effektivare och miljömässigt 

hållbart alternativ. Denna rapport kommer att utvärdera ett byte till ett värmesystem baserat på en 

värmepump. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 
Huvudsyftet är att undersöka hur ekonomiska och klimatrelaterade kostnader påverkas av att byta 

från ett oljebaserat uppvärmningssystem till ett system baserat på värmepump i ett 

hotell/värdshushemsverksamhet i Stockholms skärgård. Undersökningen kommer att utföras på 

Grinda Wärdshus. Projektrapporten ska kunna användas som beslutsunderlag för 

Skärgårdsstiftelsen och verksamhetsägaren vid ett utbyte av värmesystemet. De specifika målen 

med studien är: 

 

 Fastställa nuvarande ekonomisk och miljömässig kostnad för systemet 

o Uppmäta oljeförbrukning 

o Uppmäta elförbrukning för uppvärmning 

 Undersöka hur bra olika Värmepumpstyper lämpar sig i Grinda Wärdshus  

o Granska vilka tillstånd som krävs för respektive värmepumpstyp 

o Undersöka vilka förutsättningar som krävs för respektive värmepumpstyp 

o Bestämma vilken värmepumpstyp som lämpar sig bäst för Grinda Wärdshus 

 Fastställa kostnaden för att byta till ett nytt system baserat på lämplig värmepumpstyp 

o Bestämma och jämföra installations och inköpskostnader 

 Undersöka miljömässiga kostnader för lämplig värmepumpstyp 

o Beräkna elbehovet 

o Uppskatta miljöpåverkan från drift 

o Uppskatta miljöpåverkan från produktion och installation av en 

värmepumpsanläggning 

 Beräkna finansiell och miljömässig nytta för Skärgårdsstiftelsen, verksamhetsägaren och 

samhället. 

o Jämföra nuvarande kostnader med nya uppskattade kostnader 

o Jämföra nuvarande miljökostnader med nya uppskattade miljökostnader 
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2 LITTERATURSTUDIE 
I litteraturstudien presenteras framtagen bakgrundsinformation som används för att nå projektets 

mål. Alla priser är exklusive moms om inget annat anges. 

 

2.1 HÅLLBAR UTVECKLING 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Citatet kommer från 

Förenta Nationernas rapport Our common future och är en utbredd definition av vad hållbar 

utveckling står för; utveckling som sker på ett sådant sätt att nuvarande behov uppfylls utan att 

riskera framtida generationers behov (G. H. Brundtland, 1987, sid 27). 

 

Hållbar utveckling brukar delas upp i tre kategorier; ekonomi, miljö och samhälle. De tre 

kategorierna behandlar olika delar av vad som krävs för att uppnå en hållbar utveckling; 

ekonomisk utveckling, resurshantering respektive livskvalitet. Att uppnå hållbar utveckling för de 

tre kategorierna kan vara kontraproduktivt eftersom en förbättring utav en kategori kan ge en 

försämring utav en annan. Exempelvis kan en ökad konsumtion av bilar innebära en ökad komfort 

och livskvalitet men samtidigt en förminskning av naturresurser och ökade miljöskador (The World 

Bank Group, 2001). 

 

Sverige strävar efter att uppnå ett antal miljömål till år 2020. Att nå dessa mål kräver omställningar 

inom organisationer såsom Skärgårdsstiftelsen. Miljömålen avser att minimera människans 

miljöpåverkan och värna om Sveriges natur. Utöver huvudmålen finns ytterligare mål; dels 

etappmål som är en del av huvudmålen och sedan det så kallade generationsmålet vilket syftar till 

den samhällsomställning som måste göras för att miljömålen skall kunna uppnås (Miljömål, 2013a). 

Förutom de Svenska målen existerar det även mål som är satta för hela EU. Dessa är mindre 

specifika och mer övergripande men viktiga eftersom miljöpåverkan inte stannar vid landsgränser 

(Miljömål, 2013b & IEEP, 2013). 

 

Då denna undersökning avser ett utbyte utav oljepanna för att minska byggnadens miljöpåverkan 

kommer miljöaspekter ligga i fokus, ekonomi kommer dock vara en viktig del då projektet även 

måste vara ekonomiskt fördelaktigt för att få finansiering.  

 

2.2 VÄRMEBEHOV BYGGNADER 
Bostads- och servicesektorn står för ca 40% av Sveriges totala energianvändning varav 60% går till 

uppvärmning och tappvarmvatten (Energimyndigheten, 2013c). 2011 års fördelning av 

uppvärmningsalternativ i småhus presenteras i figur 2.1. Här kan avläsas att det vanligaste 

uppvärmningssättet i småhus är elvärme som uppgår till 25%. Detta innefattar både vatten- och 

luftburen elvärme, även luftvärmepumpar hamnar under denna kategori då de räknas som 

luftburen elvärme. I figur 2.1 tydliggörs även svårigheter med att bestämma hur stor andel av 

värmebehovet som kommer från en viss källa då många av de undersökta hushållen har flera olika 

värmekällor installerade. Från 2009-2011 har andelen småhus som endast använder olja för 
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uppvärmning minskat från 1.5% till 0.6% och andelen som endast använder berg/jord/sjövärme 

ökat från 9.4% till 11.5%. (Energimyndigheten, 2012c). Sifforna kan ge indikationer om en trend 

där småhus byter från olja till berg/jord/sjövärme som uppvärmningsalternativ. Nämnvärt är att 

statistiken som Energimyndigheten använt endast behandlar hur stor andel av hushållen i 

undersökningen som använder respektive uppvärmningssystem. Hur stor andel av det totala 

värmebehovet som täcks av respektive värmekälla framgår inte.  

 

 
Figur 2.1: Fördelning av uppvärmningsalternativ för småhus 2012 

Data hämtad från (Energimyndigheten, 2012c). 

 

Hur stort värmebehov en byggnad har beror på flera faktorer; typ av byggnad, hur många personer 

hushållet består av, utomhustemperatur och geografisk placering. Fördelningen av energibehovet 

mellan uppvärmning, varmvatten och hushållsel varierar också mellan verksamheter, exempelvis 

består majoriteten av hotell och restaurangers energibehov av driftsel till kök och belysning 

(Energimyndigheten 2012c & 2010b). I figur 2.2 presenteras data från en undersökning 

Energimyndigheten gör varje år för lokalbyggnader byggda innan 1940. I figuren kan det avläsas att 

värmebehovet är större vid lägre utomhustemperaturer. Inomhustemperaturen i bostadshus 

rekommenderas vara mellan 20°C och 24°C (Boverket, 1998). Detta då människans hudtemperatur 

bör hållas mellan 30°C och 34°C och ständigt kräver kylning (Socialstyrelsen, 2005). 
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Figur 2.2: Totalt värmebehov i lokaler beroende av årsmedeltemperatur och lokaltyp. Data hämtad 

från (Energimyndigheten 2011b, 2011c, 2012i, Statistiska Centralbyrån, 2013). 

 

Byggnaders totala värmebehov är uppdelat i varmvattenbehov och uppvärmningsbehov och en 

ungefärlig fördelning av dessa i ett bostadshus illustreras i figur 2.3. Då det totala värmebehovet 

oftast består av en större del uppvärmning än varmvattenbehov är maxeffektbehovet i de flesta fall 

som störst då det är som kallast ute. Detta maxbehov kan förenklat räknas ut med ett 

schablonvärde. Effektbehovet i kilowatt på årets kallaste dag i ett hus värmt med oljepanna 

motsvaras ungefär av den totala årsförbrukningen eldningsolja i kubikmeter multiplicerat med en 

faktor 3. En årsförbrukning på 20 m3 eldningsolja innebär alltså en ungefärlig maxeffekt på 60 kW 

(SVEP, 2012). 

 

 
Figur 2.3: Fördelning av energibehov i bostadshus (Tekniska verken, 2008). 
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I en energianalys för en planerad stadsdel i Linköping har en uppvärmningsbehovsprofil över ett år 

tagits fram för småhus på 140 m2 byggda enligt 2008 års byggstandard vilket innebär ett årligt 

energibehov på under 110 kWh/m2 (Ågren, P. 2009). Procentuell fördelning av värmebehovet i 

denna typ av byggnad presenteras i figur 2.4. Uppvärmningsbehovet kan här ses variera under året 

så att det under sommarmånaderna juni till augusti inte existerar något uppvärmningsbehov alls. 

Det är dock viktigt att notera att varmvattenbehovet inte ingår här och att värmebehovet inte är 

lika med noll under sommarhalvåret. 

 

 
Figur 2.4: Uppvärmningsbehov för småhus. Data omarbetad från (Ågren, P. 2009). 

 

2.2.1 TAPPVARMVATTEN 
Varmvattenbehovet i en värdshusbyggnad är till stor del beroende av antalet gäster. ASHRAE som 

är ett amerikanskt byggteknikssamfund presenterar i en rapport för dimensionering av 

varmvattenberedare att 9.1 liter tappvarmvatten behövs per serverad måltid (ASHRAE, 2003). 

 

Temperaturen för tappvarmvatten måste vara minst 50°C vilket innebär en rekommenderad 

temperatur på 55°C i en genomströmningsberedare. Detta då Legionella bakterier, som vid 

inandning kan orsaka en typ av lunginflammation, förökar sig i vatten vid 20°C till 45°C. Om 

värmekällan har lägre temperatur än 60°C vilket kan vara fallet om en värmepump används behövs 

komplement för att höja temperaturen till 60°C, till exempel en elpatron. För att beräkna hur 

mycket energi som går åt för att värma inkommande kallvatten till rätt tapptemperatur krävs det 

att temperaturen på det inkommande vattnet är känd. Årsmedeltemperaturen på inkommande 

kallvatten varierar över året och är beroende på var i landet man befinner sig, ett årsmedelvärde i 

Svealand är 7°C (Olsson, 2003). 

 

Energin som går åt för att värma en liter vatten från en temperatur till en annan kan beräknas med 

hjälp av den specifika värmekapaciteten för vatten vilken är 4.181 kJ/(kg K) samt dess densitet 

vilken är 1000 kg/ m3 (Ekroth & Granryd, 2006). 
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2.2.2 MILJÖPÅVERKAN 
Hushållets uppvärmning är avgörande för byggnadens miljöpåverkan och kan ske med hjälp av 

exempelvis förbränningspannor, fjärrvärme eller värmepumpar. Effektiviteten hos värmesystemet 

samt typ av värmekälla bestämmer systemets miljöpåverkan. Därmed är det värmesystemet samt 

vilka förluster som sker genom klimatskalet man inventerar när det gäller att skapa energisnåla och 

klimatsmarta hus (Energimyndigheten, 2010b). 

 

2.3 KLIMATSKAL 
Klimatskalet är samlingsordet för husets alla yttre delar såsom väggar, tak, fönster och golv. Ju mer 

isolering som används desto dyrare blir bygget men bättre isolerade byggnader kräver mindre 

uppvärmning då läckagen minimeras. Byggnader som har ett värmebehov under en bestämd 

mängd per kvadrat klassas som lågenergihus. Klimatskalet ser även till att stänga ute fukt och 

föroreningar för att förbättra inomhusklimatet (C2ES, 2011). 

 

2.3.1 TRANSMISSION 
De vanligaste källorna till värmeförluster i byggnader är dålig isolering kring fönster och 

köldbryggor vilka är olika befästningar som exempelvis balkonger skapar ledningar för värmen att 

gå via. Med hjälp av en värmekamera som tar bilder i det infraröda spektrumet kan man visualisera 

var det finns förluster och lättare motverka dem (Energimyndigheten, 2013b). 

 

Hur väl väggar och fönster leder värme betecknas med ett U-värde som visar hur mycket värme 

som leds beroende på temperaturdifferenser mellan inom- och utomhustemperatur och ytans 

storlek. För lågenergifönster kan U-värdet ligga på 0.9 W/(m2 K) och väggar med en halv meters 

isolering kan komma ner till 0.1 W/(m2 K) (Energimyndigheten, 2013b). Det existerar ett antal 

olika isoleringsmaterial som vanligtvis är variationer av betong, fiber eller skum (C2ES, 2011). 

 

2.3.2 VENTILATION 
Ventilation är en viktig del när det gäller inomhusmiljö som kan vara en stor källa till 

värmeförluster. Vanligtvis sker ventilation genom att fläktar drar in luft till renare rum såsom 

sovrum och vardagsrum och drar sedan ut luften via kök och badrum. Detta system sattes i bruk 

först på 1980-talet, innan dess sköttes ventilationen av dålig tätning i klimatskalet som gav upphov 

till korsdrag. Hus som är byggda innan 1970-talet har därmed sämre tätning och ofta större 

värmeförluster (Energimyndigheten, 2012g). 

 

När man byter ut en förbränningspanna mot exempelvis en värmepump utan spillvärme kan 

självdraget i huset rubbas, finns det då inget automatiskt ventilationssystem kan det bli nödvändigt 

att placera en radiator vid värmepumpen (Energimyndigheten, 2012h). 
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2.4 VÄRMESYSTEM 
Byggnader har värmesystem som håller temperaturen inomhus på en behaglig nivå och håller 

tappvattnet varmt. I grunden består de flesta system av tre delar; en värmekälla, en värmebärare 

och någon form av radiator. Värmebäraren är oftast luft eller vatten. Används luft låter man värmen 

sprida sig via spontana eller styrda luftströmmar medan vatten förflyttas via rörledningar och 

avger värme till inomhusluften via element eller genom att värma golvet (Efficiency NB, 2013). 

2.4.1 VATTENBURET VÄRMESYSTEM 
Ett modernt vattenburet värmesystem är flexibelt och fungerar väl med alla former av värmekällor. 

Ett vattenburet värmesystem består av en eller flera värmekällor, en ackumulatortank och ett 

distributionssystem bestående av vattenledningar och en cirkulationspump samt vattenradiatorer 

eller golvvärmeslingor (Energimyndigheten, 2013a & Efficiency NB, 2013). I figur 2.5 visas ett 

typiskt vattenburet värmesystem samt de olika ovan nämnda komponenterna, det kan här ses att 

det vattenburna systemet består av ett antal mindre system där vatten cirkulerar.  

 
Figur 2.5: Ackumulatortanken står i centrum för det vattenburna värmesystemet på bilden. En 

värmepump och en solpanel är värmekällor och radiatorvatten samt tappvarmvatten värms via 

ackumulatortanken. Redigerad från (Energimyndigheten, 2011). 

 

Ackumulatortank 

En ackumulatortank fungerar som kärnan i ett uppvärmningssystem. Tanken lagrar varmvatten 

och till skillnad från en varmvattenberedare så byts inte vattnet i en ackumulatortank ut, istället 

dras ledningar med svalare vatten genom den redan uppvärmda ackumulatortanken där vattnet 

värms för att sedan ledas vidare. Dessutom går det att ansluta valfria uppvärmningssystem till 

ackumulatortanken vilket ger användaren frihet och flexibilitet vid val och utbyte av 

uppvärmningssystem. Vid ett utökat värmebehov kan flera ackumulatortankar sammankopplas. Att 

komplettera ett uppvärmningssystem med en ackumulatortank leder ofta till billigare, effektivare 

och miljövänligare uppvärmning. Ifall flera värmekällor är kopplade till ackumulatortanken kan den 
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värmekälla som har lägst driftskostnad för stunden användas i störst utsträckning vilket gör ägaren 

mindre känslig för upp och nergångar i bränsle- och elpriser (Energimyndigheten, 2011). 

 

Det finns möjlighet att ha en elpatron i ackumulatortanken för att täcka upp toppeffektbehovet 

vilket gör att värmekällan kan dimensioneras efter en något lägre effekt för att ge billigare 

inköpskostnader och mer effektiv drift. En ackumulatortank ihopkopplad med en värmekälla kan 

minska slitaget och förlänga livslängden på källan då lagringen av värme gör att källan kan arbeta 

på en jämnare nivå. (Energimyndigheten, 2011) 

 

Vattenburen el 

Om vattnet i ett vattenburet värmesystem bara värms med elslinga eller elpatron kallas detta 

vattenburen el. Fördelar med detta system är att det är relativt enkelt att installera, det kräver lite 

underhåll och det går lätt att komplettera med andra värmekällor. Vattenburen el har samma 

verkningsgrad som direktverkande el. Miljöpåverkan beror på var och hur elen genereras 

(Boverket, 2008). 

2.4.2 DIREKTVERKANDE EL 
Med direktverkande el menas elradiatorer genom vilka elektricitet leds och motstånd i metallen 

leder till värmeutveckling. Fördelarna med direktverkande el är att installationen är enkel då 

elledningar i de allra flesta fall redan finns dragna i huset (Boverket, 2008). 

 

Ibland används elen för att värma ett medium som i sin tur leds till radiatorer, då används ofta 

vatten eller olja. Detta sparar ingen energi men gör att värmen sprids ut jämnare och håller kvar 

värmen längre. Ifall vatten används som värmebärare kan dessutom en ackumulatortank användas 

vilket öppnar upp för ytterligare värmekällor (Energimyndigheten, 2012b). 

 

Varmvattenberedare 

Direktel används ofta då det inte existerar något distributionssystem för vatten, då används istället 

separata varmvattenberedare som lämpligen placeras vid exempelvis duschen 

(Energimyndigheten, 2012f). En nackdel med direkverkande el är att hushållet blir känsligt mot 

elavbrott. Effektiviteten, miljöpåverkan och driftskostaden är väsentligt högre än andra 

uppvärmningssystem (Boverket, 2008). 

 

Varmvattenberedare bör vara väl isolerade. I moderna varmvattenberedare bör värmeförlusten i 

ett vanligt hushåll inte överstiga 400 kWh per år. I äldre varmvattenberedare är isoleringen sämre 

och förlusterna kan vara så stora som 1200 kWh. Temperaturen i en beredare bör hålla minst 60°C 

då detta förhindrar att skadliga bakterier bildas i det stillastående vattnet. Ur hälsosynpunkt bör 

dessutom material som inte korroderar användas till rör och behållare, detta minskar risken för att 

bakterier ska få fäste. Det rekommenderas att ledningar med vatten som ligger under 70 °C saneras 

ifall kontaminering misstänks eller systemet stått stilla under en längre tid (Energimyndigheten, 

2012f & Socialstyrelsen, 2013). 
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Förrådsberedare används generellt om huset har direktverkande el eller luft-luftvärmepump. 

Vatten värms i beredaren med hjälp av en elpatron eller med hjälp av sköldar på utsidan av 

behållaren. Varmvattnennivån i beredaren sjunker sedan när varmvattnet tappas ut vilket gör att 

varmvattnet kan ta slut (Backman, 2012). 

 

Genomströmningsberedare är en typ av varmvattenberedare där tappvattnet värms genom att 

strömma via rör genom en beredare som håller en konstant temperatur. Fördelar med 

genomströmningsberedare är att de bara kräver ström när varmvatten används och att 

varmvattnet aldrig tar slut. Detta gör dem lämpliga där varmvattenbehovet är stort. Eftersom en 

genomströmningsberedare använder hög effekt när mycket varmvatten används kan dessa endast 

installerat där säkringssystemet klarar av belastningen (Dinbryggare.se, 2012). 

2.4.3 REGLERSYSTEM 
Ett bra sätt att spara energi är att använda sig av ett reglersystem med en termostat som kan styra 

inomhustemperaturen. Reglersystem utgår vanligtvis från en förinställd maxtemperatur och 

stänger sedan ventiler när temperaturen skall sänkas. Moderna system använder sig av 

utomhusgivare och inomhusgivare för att kunna avgöra vilken temperatur radiatorerna ska ha 

(Energimyndigheten, 2010b). Ett bra reglersystem kan spara mellan 5% och 15% av det totala 

värmebehovet (Energy.gov, 2013d). 

 

När en värmepump används måste termostaten fungera med denna, annars finns det risk för att 

värmepumpen arbetar ineffektivt vilket ger upphov till förluster (Energy.gov, 2013d). 

 

2.5 VÄRMEKÄLLOR 
Nedan förklaras hur oljepannor och ett antal värmepumpstyper fungerar samt miljöeffekter utav 

dessa. 

2.5.1 VÄRMEPUMP 
Det finns ett flertal olika värmepumpstyper som alla har sina för- och nackdelar. Värmepumpar kan 

vara dyra och kräva omständiga installationer, detta gäller till största del berg- och 

sjövärmepumpar som kräver rörläggning eller borrning (Energimyndigheten, 2010a). 

 

Värmepumpar använder sig av en värmeväxlare för att flytta värme mellan olika medier. En 

värmepump består av kompressor, expansionsventil, kondensor, förångare och ett köldmedium. 

Värme tas från mediet på den kalla sidan och pumpas över till den varma sidan, processen 

illustreras i figur 2.6. Hur effektiv processen är beror till stor del på temperaturskillnaden mellan 

den varma och kalla sidan, ju lägre temperaturskillnad desto högre effektivitet 

(Energimyndigheten, 2010a). 
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Figur 2.6: Flödesschema för värmepump. Redigerad från (SEI, 2013). 

 

I en värmepump finns två pumpar, en på kalla sidan som cirkulerar köldbäraren runt förångaren 

och en på varma sidan som cirkulerar det varma mediet runt kondensorn. I ett exempel där kall 

utomhusluft används för att värma varm inomhusluft pumpas utomhusluften runt förångaren där 

ett ännu kallare köldmedium värms. Köldmediet cirkulerar från förångaren på kalla sidan till 

kondensorn på varma sidan och passerar på vägen en kompressor som ökar trycket på köldmediet 

vilket höjer temperatur. Köldmediet värmer sedan den varma inomhusluften i kondensorn för att 

sedan cirkulera tillbaka till den kalla sidan via en expansionsventil där temperaturen sjunker 

tillbaka till utgångsläget (Energimyndigheten, 2010a). 

 

Användningen av värmepumpar har ökat sedan början av 2000-talet samtidigt som priset för 

eldningsolja ökat vilket illustreras i figur 2.7. 

 



 

14 
  

 
Figur 2.7: Diagram över eldningsoljans prisutveckling samt försäljningen av värmepumpar mellan 

1981 och 2011 (SPBI 2013a & SVEP 2013a). 

 

Då värmepumpen drar nytta av redan existerande värme kan verkningsgraden bli högre än ett, med 

andra ord kan värmeenergin som erhålls bli större än den tillsatta elenergin. Detta förhållande 

mellan tillsatt och erhållen energi kallas “coefficient of performance”, COP eller värmefaktor, se figur 

2.8. Till exempel kan en värmepump med COP = 2 tillsätta 2 kWh värme till huset med hjälp av 1 

kWh el. Vilket värde denna värmefaktor har varierar beroende på vilken modell, vilka medier och 

temperaturdifferenser som används. Lägre temperaturskillnader mellan in och utlopp ger generellt 

högre COP och värmepumpar som hämtar värme från berg, sjö eller markyta är mindre känsliga för 

temperaturvariationer utomhus (Energimyndigheten, 2010a). Detta innebär att värmepumpar är 

effektivast i lågtemperatursystem, till exempel golvvärme SVEP, 2012). Vid val av värmepump är 

det lämpligt att se till dess årsgenomsnittliga COP (Energimyndigheten, 2010a). 

 

 
Figur 2.8: Formel för COP. (Ekroth & Granryd, 2006) 

 

Värmepumpar bör inte dimensioneras till högsta effektbehovet då detta leder till kortare drifttider 

och många stopp och starter under större delen av året. Detta skulle slita på värmepumpen och leda 

till mindre effektiv drift. Om värmepumpen dimensioneras till mellan 50% och 70% av 

toppeffektbehovet täcks ca 70% till 90% av årsvärmebehovet. Effekten som överstiger 

värmepumpens maxeffekt täcks av elpatron eller annan värmekälla (SVEP, 2012). För anläggningar 
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som använder mer än 3 kg köldmedia ska en läckagekontroll av systemet ske en gång per år. 

Besiktningen behöver utföras av ett certifierat företag (Värmdö kommun, 2009). 

 

 
Figur 2.9: Energimyndighetens rekommendationer på val av värmepump (Redigerad från 

Energimyndigheten, 2010a). 

 

Ett stort antal olika värmepumpstyper finns tillgängliga på marknaden. Värmefaktorn, inköps- och 

installationspris skiljer sig från modell till modell. Vid val och dimensionering av värmepumpen är 

det viktigt att ta hänsyn till husets storlek, energibehov, byggår, tomt och markförhållanden, 

ventilationsbehov och hur mycket människor som vistas där (SVEP, 2013a).  I figur 2.9 visas 

Energimyndighetens rekommendation på värmepumpstyp med avseende på ett antal faktorer.  

 

Som näringsidkare kan en felaktig värmepump reklameras i upp till två år enligt köpeslagen, 

förutom det kan leverantörer tillhandahålla egna garantier som gäller längre än så. (Notisum, 1990) 

 

Berg- och ytjordvärme 

En berg- och ytjordvärmepump använder sig av marken för att utvinna värme. För att nå värmen i 

marken används kollektorslangar, dessa placeras antingen horisontellt (ytjordvärme) eller vertikalt 

beroende på hur mycket yta som finns tillgänglig. Kollektorslangarna går även att placera i vatten, 

se Sjövärme. I marken är temperaturen mer stabil och faller väldigt sällan under 0°C (Energy.gov, 

2013a) medan temperaturen på grundvattnet i Sverige normalt ligger mellan 4°C och 8°C. På vissa 

ställen kan grundvattentemperaturen uppgå till 12°C (SVEP, 2013d). Detta gör att en 

bergvärmepump i Sverige kan nå ett COP med årsmedelvärde mellan 3 och 6. I horisontella system 

placerar kollektorslangar i ringar eller rutmönster på 1.2 m till 1.8 m djupt, ofta placeras flera 

slangar på olika djup, se figur 2.10 (Energy.gov, 2013a).  Längden som krävs på kollektorslangarna 
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ligger mellan 50 m och 80 m multiplicerat med värmepumpens maxeffekt i kilowatt (CAT, 2013). 

Horisontella system är extra utsatta för skador då slangarna ligger så nära ytan, därmed måste 

marken lämnas orörd och utan bebyggelse (Jordell, 2013). 

 

 
Figur 2.10: Horisontell bergvärmepump, redigerad från (Energy.gov, 2013a). 

 

Vertikala system används då det är olämpligt med horisontella system exempelvis då marken är för 

hård eller kyla tränger ner alltför djupt. Då borras istället vertikala energibrunnar ner till djup upp 

till 1200 m där kollektorslangar viks och sänks ner, se figur 2.11 (Energy.gov, 2013a). Längden på 

kollektorslangarna ligger mellan 20 m och 50 m multiplicerat med pumpens maxeffekt i kilowatt 

(CAT, 2013). 

 

 
Figur 2.11: Vertikal bergvärmepump, redigerad från (Energy.gov, 2013). 

 

Borrdjup och antal borrhål anpassas för att fylla husets uppvärmningsbehov. Då värmen i 

energibrunnen kommer från berggrunden kyls denna under drift, det är därför viktigt att inte borra 
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hålen för nära varandra för att förhindra att kyla läcker från ett borrhål till ett annat. Minst 20m 

mellan borrhål rekommenderas. Olika bergarter och grundvattennivå påverkar hur djupt och tätt 

det går att borra. Ett byte från direktverkande el och oljepanna till bergvärmepump minskar i 

genomsnitt driftkostnaderna med 65% till 75% (Energimyndigheten, 2010a). 

 

Bergvärmepumpar kräver lite underhåll men kan gå sönder om de inte sköts korrekt. Normalt är 

kompressorn den mest sköra delen och ifall pumpen körs på för hög effekt kan den gå sönder. När 

ett byte görs från oljepanna till värmepump bör det noteras att totala elbehovet kommer att öka 

och att nuvarande elledningar kan behöva byggas ut. Genom att rådfråga elnätsägaren kan det 

fastslås ifall nya ledningar behöver dras eller om det räcker med en ny huvudsäkring i byggnaden 

(Jordell 2013). Det krävs även bland annat att filter rengörs, delar smörjs och att mängden 

kollektorvätska är på rätt nivå (Energy.gov, 2013b).  

 

Då borrhål för kollektorslangar kan påverka vattnet i närliggande borrhål och brunnar krävs det 

tillstånd från kommunen att borra. En ansökan skickas till kommunen med tomtkarta och tänkt 

placering av borrhålen med avstånd till andra borrhål samt närliggande brunnar utmärkta. Värmdö 

kommun har ett krav på 20 m mellan borrhål och 30 m från borrhål till närliggande brunnar. Vid en 

ansökan tillfrågas grannar med tomt inom ett avstånd på 50 m från borrhålen (Värmdö kommun, 

2012). 

 

Kostnaden för en värmepump med kollektorslang varierar beroende på bland annat vilken 

värmeeffekt den skall leverera. NIBE är en rekommenderad leverantör enligt Energimyndigheten 

(NIBE, 2013b). Rekommenderade priser visas i figur 4.5 (NIBE, 2013a). Installationskostnaden är 

dock svårare att uppskatta då det beror på typ av system, antal borrhål, djup, berggrund och 

liknande. För att få ett exakt värde krävs offerter från installatör (Svep, 2013b). Ett uppskattat 

värde enligt värmepumpsleverantören Thermia är att installationskostnaden vanligtvis hamnar 

mellan 100 000 kr och 150 000 kr för vertikala system men att priset även kan ligga utanför denna 

uppskattning (Thermia, 2013). En annan uppskattning är att det kostar ca 3000 kr per installerad 

kW för horisontella system och ca 5000 kr per installerad kW för vertikala system (CAT, 2013 & XE, 

2013c). 

 

Vanligtvis sjunker de årliga driftkostnaderna när ett byte från oljepanna till värmepump sker. För 

att beräkna värdet av en investering används en kalkylränta. Skärgårdsstiftelsen använder ett 

standardvärde på 8% (Alm 2013). Ekonomiska livslängden för en värmepump ligger mellan 15 år 

och 25 år och för borrhålen ligger livslängden på 50 år (Kyl & Värmepump Företagen, 2013). 

 

Sjövärme 

Värmepumpar som utnyttjar sjövärme fungerar som en bergvärmepump men istället för att borra 

hål läggs kollektorslangarna på botten av en sjö och kan på så sätt utvinna värme från sjövattnet. 

Denna källa håller en relativt jämn temperatur året om vilket gör att COP-värdet precis som med 

bergvärme ligger mellan 3 till 6 (Energy.gov, 2013a). Sjövärmepumpar är ett bra alternativ vid höga 

uppvärmningsbehov och då det är långt till berggrunden eller av andra anledningar svårt att borra 
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efter bergvärme. Om kollektorslangar läggs på sjöbotten är det viktigt att detta görs där det inte 

finns någon risk att ankare och annat orsakar läckage (Energimyndigheten, 2010a). 

 

En förutsättning för man ska få lägga kollektorslangar i ett vattendrag är att ett tillstånd söks från 

kommunens bygg- och miljökontor. Sjövärme bör undvikas i skyddsvärda och känsliga 

vattenområden. Värmdö kommun som Grinda tillhör godkänner endast sjövärme från 

kustvattenanläggningar om närliggande sjöar och vattendrag är för små för ändamålet. För att få 

tillstånd krävs att man äger vattenområdet alternativt får tillstånd från ägaren (Värmdö kommun, 

2009). Kollektorslangens placering måste dessutom märkas ut med en skylt för vilken det krävs ett 

tillstånd som söks hos Länsstyrelsen i Stockholms län (Johansson, 2013). 

 

Luftvärme 

En luftvärmepump består oftast av två delar varav den ena är utomhus där värme hämtas och den 

andra är inomhus där värme lämnas, se figur 2.12 (Energy basics 2013). Luftvärmepumpar har en 

lägre investeringskostnad då värme utvinns direkt ur luften, däremot blir driftskostnaden högre i 

jämförelse med berg eller sjövärme då luftvärmepumpars COP har ett lägre årsmedelvärde. Detta 

beror på att temperaturen utomhus ofta sjunker lägre än vad temperaturen i grundvatten och 

berggrund gör vilket skapar större temperaturdifferenser mellan in- och utsidan. Vid riktigt kalla 

temperaturer har luftvärmepumpar ett COP nära 1 vilket gör att uteluftvärmepumpar passar bäst i 

Syd- och Mellansverige (Energimyndigheten, 2010a). Installationskostnaden för en luftvärmepump 

beror på hur många aggregat inomhus värmepumpen har; för installation av värmepump med 

endast ett aggregat kostar det ca 5 000 kr och med 4 aggregat kostar det 12 000 kr, detta är 

exklusive rotavdrag och varierar efter vilken installatör som används. Vilket antal aggregat som 

behövs beror på värmebehov och planlösning (Polarpumpen, 2013c). 

 

Problemen som kan uppstå med luftvärmepumpar är dåligt luftflöde orsakat av smutsiga fläktar 

och minskad verkningsgrad på grund av fel mängd kylvätska i systemet orsakade av 

konstruktionsfel eller läckage (Energy.gov, 2013c). 

 

 
Figur 2.12: Flödesschema för luftvärmepump med ute- och inneaggregat, redigerad från (Energy 

Basics, 2013). 
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Det finns två olika typer av uteluftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och luft-

luftvärmepumpar. 

 

Luft-luft 

En värmepump som arbetar med luft på både in- och utsidan kan inte kopplas till ett vattenburet 

värmesystem eller värma tappvarmvatten. Denna typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med 

öppen planlösning och placering av värmepumpen är avgörande för effektiviteten. Det krävs att luft 

kan cirkulera fritt till alla utrymmen som ska värmas alternativt att flera inomhusaggregat 

installeras. Luft-luftvärmepump passar bra i hus med direktverkande el då inget vattenburet 

radiatorsystem behöver installeras och värmepumpen kan användas för att komplettera befintliga 

elradiatorer. För att detta ska fungera bra bör elradiatorerna ha bra termostater så att 

uppvärmningen kan regleras effektivt (Energimyndigheten, 2010a). Kostnaden för en luft-vatten 

värmepump beror på vilken effekt pumpen skall leverera; en billigare pump som levererar en 

snittvärme på 3.3 kW kostar ca 7000 kr och en pump med högre snittvärme på 6.0 kW kostar ca 

15 000 kr. Dessa siffror beror även på vilken leverantör som används (Polarpumpen 2013b). 

 

Luft-vatten 

Dessa modeller används med ett vattenburet uppvärmningssystem. De flesta modeller monteras 

utomhus men det finns även modeller som monteras inomhus. Luft-vattenvärmepump passar bäst 

att montera i hus på varmare breddgrader, hus med lite lägre värmebehov och då det är svårt att 

borra bergvärme eller lägga kollektorslingor. Energibesparingen jämfört med vattenburen el eller 

oljepanna är över 50% (Energimyndigheten, 2010a). En luft-vatten värmepump är dyrare än luft-

luft men levererar en högre effekt. Kostnaden ligger kring 50 000 kr och snitteffekten mellan 9 kW 

och 12 kW beroende på modell. COP-värdet ligger då mellan 4.74 vid +7°C och 2.54 vid -15°C 
(Polarpumpen 2013a). 

 

Miljöpåverkan 

Trasiga kollektorslangar kan leda till att miljöskadliga köldmedier läcker ut i naturen. Äldre 

modeller av värmepumpar använder freoner och andra miljöskadliga kemikalier. Nyare 

värmepumpar innehåller mindre miljöskadliga köldmedier (Energimyndigheten, 2012h).  

I Sverige används framförallt 30-procentig etanol vilket rekommenderas av Sveriges Geologiska 

Undersökning och Naturvårdsverket. I Sverige ställer Läkemedelsverket krav på 

denatureringsmedel för att etanolen inte ska vara drickbar vilket förlänger nedbrytningstiden 

något vid eventuellt läckage från kollektorslangar. Etanol är en relativt ofarlig kemikalie jämfört 

med tidigare använda köldmedier och tidigare läckage har visat att miljöeffekterna tenderar att 

avta relativt snabbt. Läckage kan påverka närliggande brunnars vattenkvalitet främst genom 

försämrad smak och lukt (Sveriges geologiska undersökning, 2008). 

 

Vid borrning av energibrunnar finns en risk för olje- eller dieselläckage från maskinerna som sköter 

borrningen. Brunnsborrarna är skyldiga att kontinuerligt kontrollera att systemet inte läcker 

(Sveriges geologiska undersökning, 2008). Vid borrning av energibrunnar bildas en direkt 

förbindelse till grundvattnet från ytan och det är därför viktigt att borrningen görs på ett korrekt 

sätt för att förhindra att salt eller ytvatten läcker ner till grundvattnet. Om detta sker kan 
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saltvattnet sprida sig i grundvattnet och göra närliggande vattenbrunnar obrukbara (Ålands miljö- 

och hälsoskyddsmyndighet, 2012). Vid installation av värmepump med kollektorslangar i en 

energibrunn eller sjöbotten måste en ansökan om miljögranskning skickas in. Vid läggning av 

kollektorslangar i ytjord eller vid installation av luftvärmepump behövs ingen miljögranskning 

(Värmdö kommun, 2012). 

 

Produktion och skrotning av en värmepump innebär en liten miljöpåverkan som endast står för ca 

2% till 3% av de totala utsläppen en värmepump ger upphov till under sin livstid (Johnsson, 2011). 

2.5.2 OLJEPANNOR 
En oljepanna består huvudsakligen av fem delar; förbrännare, förbränningskammare, 

värmeväxlare, avgassystem samt någon form av kontrollpanel. Processen går ut på att olja 

förbränns i förbränningskammaren vilket frigör värme, denna värme överförs till vatten i 

värmeväxlaren och de överblivna avgaserna skickas ut via avgassystemet vilket illustreras i figur 

2.13 (Betterbricks, 2012). 

 

 
Figur 2.13: Oljepanna, reviderad version från (How Stuff Works, 2008) 

 

Oljepannor är ett enkelt alternativ när det gäller uppvärmning då det inte krävs särskilt mycket 

underhåll, dock använder sig endast ca 2 % av Sveriges småhus av oljepannor idag vilket kan 
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avläsas i figur 2.1. Detta på grund av de miljömässiga och ekonomiska riskerna samt den stora 

driftkostnaden (Energimyndigheten, 2012e). 

 

Effektiviteten på oljepannor varierar beroende på modell och ålder. En ny oljepanna kan omvandla 

upp till 85% till 90% av oljans energi till användbar värme medan en gammal kan ha en 

verkningsgrad på 50%. Det är viktigt att pannan regelbundet sotas för att hålla verkningsgraden så 

hög som möjligt, dessutom gäller en föreskrift sedan 1 juli 2000 som innebär att alla oljetankar 

mellan en till tio kubikmeter skall besiktas regelbundet. En korrosionsskyddad cistern som oftast 

står utomhus måste besiktigas med tolv års intervall och en stålcistern som man oftast har inomhus 

skall besiktigas med sex års intervall. Att besikta kostar runt 3000 kronor men det kan bli avsevärt 

mycket dyrare ifall något måste åtgärdas, dessutom medför en skadad utrustning en risk för att bli 

polisanmäld för miljöbrott. Ifall ett byte av värmesystem ska ske där oljepannan tas bort bör även 

tanken och påfyllnadsröret tas bort alternativt saneras och sandfyllas eller plomberas 

(Energimyndigheten, 2012e). 

 

2.6 OLJA 

2.6.1 OLJEPRISER 
Olja är ett fossilt bränsle som uppkommit av organisk materia som pressats samman under lång tid. 

Fossila bränslen är icke förnyelsebara. Olja används idag till störst del inom transportsektorn där 

destillaten bensin och diesel är dominerande. Inom uppvärmning har användningen av olja sjunkit 

under de senaste 40 åren och istället har man gått över till alternativ såsom direktel, flispannor 

eller värmepumpar (Energimyndigheten, 2012e). Då det är ont om konkurrenskraftiga alternativ 

till oljan inom transportsektorn har den totala efterfrågan på oljan ökat i takt med 

transportsektorns utbredning samtidigt som sämre och mer otillgängliga oljekällor används. Alla 

fynd av råolja varierar i kvalitet och ju sämre kvaliteten är desto dyrare är den att raffinera (Agfors, 

2002). 

 

I framtiden kan utbudet på olja med hög kvalitet sjunka, i kombination med ökad efterfrågan 

riskerar oljepriserna att stiga okontrollerat. “Peak oil” är ett vanligt begrepp som syftar till den 

tidpunkt då mängden olja som utvinns börjar minska. Det är osäkert när detta kommer att ske men 

många av de oljekällor som används idag är av sämre kvalité med högre halter av skadliga ämnen 

och de reserver som rapporteras är osäkra (Expertgruppen för miljöstudier, 2012). 

 

Sverige har ingen inhemsk produktion av olja utan importerar olja från exempelvis Ryssland, 

Danmark och Norge. Eftersom ingen inhemsk produktion sker är Sverige beroende av fortsatt 

import (NOG, 2013). 

 

Priset för eldningsolja består av fyra delar; bruttomarginal, produktionskostnad, skatt och moms. 

Skatten för eldningsolja har ökat från 2.5 kr/l till 3.9 kr/l mellan 2002 och 2013 vilket kan avläsas i 

figur 2.14 (SPBI, 2013c). Skatten har uppkommit på grund av de miljömål Sverige strävar efter att 

uppfylla, detta har medfört styrelsemedel såsom svavelskatt, kväveoxidavgiften samt 

koldioxidskatter vilka har bidragit till ett ökat pris på eldningsolja (Naturvårdsverket, 2012). 
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Figur 2.14: Utvecklingen för de olika delarna av priset för eldningsolja mellan 2002 och 2013, (SPBI, 

2013c). 

 

I figur 2.15 illustreras prisutvecklingen för olja mellan 1980 och 2012 samt med en trendlinje. 

Dessutom har EIA har tagit fram en prognos för hur priset på råolja kommer förändras i framtiden 

vilket kan ses i figur 2.16. Priserna antas öka men kan komma att stagnera runt 2034. Utifrån 

trenden som kan avläsas i dessa figurer är det rimligt att priset på eldningsolja kommer fortsätta att 

öka. 
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Figur 2.15: Kostnad för eldningsolja mellan 1990 och 2012 med trendlinje (SPBI 2013a). 

 

 
Figur 2.16: Pris för råolja mellan 1990 och 2034, värden efter 2010 är en framtidsprognos (Energy 

Information Administration, 2011 & XE, 2013a). 
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2.6.2 MILJÖPÅVERKAN 
Vid förbränning av olja frigörs värme och föroreningar som följer med varmluften ut genom 

skorstenen. Dessa föroreningar består bland annat av svavel och kväveföreningar som är skadliga 

för miljön (Energimyndigheten, 2012e). 

 

I villor används dock inte rent petroleum, istället används ett destillat med lägre svavelhalt för att 

undvika svavelskatt. Eldningsolja 1 (E10), även kallad villaolja, används då pannan står inomhus. 

Om panna står utomhus används vanligtvis E32, en mer köldtålig produkt (Energimyndigheten, 

2012e samt PS olje AB, 2013). Energiinnehållet i E10 är 10 kWh/liter vilket motsvarar 10 MWh/m3 

(Preem, 2012) och utsläppen är 2661 kg CO2/(m3 olja) (Freij, 2008). Densiteten är 840 kg/m3 

(Naturvårdsverket, 2006).  

 

Svavel som finns i oljan frigörs vid förbränning och omvandlas till svaveldioxid. Svaveldioxiden 

reagerar med vatten och omvandlas till svavelsyra som sedan deponeras i sjöar och vattendrag där 

de orsakar försurning. På samma sätt bildar kväve som finns i oljan kvävedioxid vid förbränning 

som bidrar till övergödning och omvandlas till salpetersyra som i sin tur bidrar till försurning. Vid 

ofullständig förbränning uppstår kolväten som är skadliga för människan och miljön. Vid fullständig 

förbränning bildas istället koldioxid som inte går att rena bort. Koldioxid påverkar det globala 

klimatet genom att bidra till växthuseffekten som höjer jordens medeltemperatur. Koldioxid anses 

generellt vara ett av världens största miljöproblem (Energimyndigheten, 2010b). 

 

Koldioxid är inte direkt skadligt för miljön, det som gör koldioxiden potentiellt skadlig är att den 

rubbar kolcykeln. Kolcykeln är den process där kol cirkulerar mellan olika faser. Kol lagras i luft, 

vatten, mark och organisk materia. Koldioxid frigörs från hav och vid förbränning av organisk 

materia och lagras i atmosfären, denna koldioxid kan sedan antingen absorberas av växter via 

fotosyntes eller lagras i vatten igen i form av kolsyra. Fossilt kol är inte en del av denna cykel utan 

rubbar balansen och ökar mängden kol i omlopp. Eftersom mängden koldioxiden i atmosfären har 

en direkt koppling till jordens temperatur agerar den som en termostat. Genom att öka mängden 

kol i omlopp tillräckligt mycket kan denna process rubbas och jordens temperatur ändras (NASA 

Earth Observatory, 2013). 

 

Minskad användning av eldningsolja i Sverige och lägre svavelhalter i moderna eldningsoljor leder 

till att svavelföroreningar minskar. Idag kommer endast 10% av Sveriges svavelföroreningar från 

förbränning inom landets gränser och om katalytisk rening används minskar utsläppen ytterligare 

(SPBI, 2013b). 

 

Förutom de miljömässiga effekter som förbränning av olja har så har även utvinningsprocessen en 

stor effekt på miljön. Själva bygget kräver stora områden som måste bearbetas och rensas på 

vegetation. Detta kan ge upphov till erosion eller förlust av biologisk mångfald. Störst miljöskad 

uppstår först vid själva borrningen, olika avfall i form av exempelvis oljespill, filter, lösningsmedel 

och hydrauliska vätskor kommer ut i naturen. Dessutom lyfter borrningen upp olika tungmetaller 

och radioaktiva ämnen från berggrunden. Skadorna är extra stora när det borras ute i haven då det 

är svårare att ta vara på utsläppen (TEEIC, 2013 och OCEANA, 2013). 
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Det kan vara användbart att uppskatta miljöeffekter i ekonomiska termer när en ekonomisk analys 

genomförs. En metod för att göra detta är att genom utsläppsrätter uppskatta en kostnad för att få 

släppa ut en viss mängd CO2-ekvivalenter. I dagsläget ligger priset för en utsläpprätt vilket 

motsvarar ett ton koldioxid på 2.97 € eller 25 kr (Point Carbon, 2013 & XE, 2013b). 

 

2.7 EL 

2.7.1 ELPRISER 
Sedan 1996 har Sverige avreglerad elmarknad där kunderna väljer vilka elhandelsbolag de vill köpa 

el från. Distributörerna av elen däremot, det vill säga de som äger och underhåller elledningarna 

fram till konsumenten, har monopol på olika delar av nätet. Elnätsverksamheten regleras av 

Energimarknadsinspektionen (Energimarknadsinspektionen, 2013).  

 

Avsikten med att skapa avreglerad elmarknad var att fri konkurrens i elhandeln skulle leda till lägre 

priser för konsumenterna. De aktörer som finns på Svenska elmarkanden är elproducenter, 

elhandelsbolag, elnätsföretag, konsumenter och balansansvariga. Elhandelsbolagen köper 

rättigheter till producerad el från elproducenterna via elbörsen Nord Pool som är gemensam för 

den nordiska marknaden och säljer den sedan vidare till slutkonsumenterna på en nationell 

marknad (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2013a). 

 

Priset på elen beror i hög grad av marknadspriset på Nord Pool. Marknadspriset beror på hur 

mycket el som produceras och hur hög efterfrågan är; om kraftverk stängs av eller om 

vattenmagasinen i vattenkraftverken är låga minskar produktionen och priserna stiger. På 

motsvarande sätt leder varmare väder till minskad efterfrågan från konsumenterna och därmed 

lägre priser. Elpriser påverkas även av internationella faktorer såsom bränslepriser och 

valutakurser (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2013a). 

 

Sverige importerar och exporterar el under olika delar av året, den minskade nederbörden under 

vinterhalvåret försämrar möjligheterna att använda vattenkraft vilket medför en ökad import. 

Under sommarhalvåret är förutsättningarna bättre och skapar ett överskott av el som exporteras. 

Sverige har möjlighet att täcka upp det inhemska behovet av el och klassas därmed inte som 

importberoende (Energimarknadsinspektionen, 2011). 

 

Det slutgiltiga priset konsumenterna i Sverige betalar för sin el består av tre delar: 

elhandelskostnaden som presenterats ovan står för ca 40% av totalkostnaden, konsumenten 

betalar även nätägaren ca 20% av totalkostnaden. De sista 40% utgörs av skatter. Sedan 

avregleringen av elmarkanden 1996 har skattenivån på el nästan tredubblats (Svensk Energi, 

2013). 

 

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i 4 elområden från norr till söder. Elområdena ger indikationer om 

vart det är överskott och underskott på el. De två nordligare elområdena har lägre elskatt än de två 
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södra. Stockholm och en stor del av dess skärgård hör till elområde Stockholm som är ett att de två 

södra elområdena (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2013b). 

 

Elpriserna har gått upp och ner de senaste 15 åren men i slutändan ökat från 0.6 kr/kWh till 1.4 

kr/kWh mellan 1997 och 2013, detta innebär en årlig procentuell ökning på 6.88%. I figur 2.17 

illustreras prisvariationen. 

 

 
Figur 2.17: Prisutveckling på el för hushåll (SCB 2012 & 2013, Ekonomifakta 2013). 

 

Energimyndigheten gjorde 2012 en långsiktprognos för Svenska energimarknaden där elprisets 

utveckling uppskattades. Delar av prognosen presenteras i figur 2.18. Enligt denna prognos 

kommer totalpriset på el för elvärme i bostäder stiga med 32% från 2007 till 2030 

(Energimyndigheten, 2013d).  
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[Öre/kWh] Elvärme i bostäder Hushållsel 

2007 (basår)   

Elpris 49.4 59.2 

Nätavgift 22.9 47.5 

Punktskatt 26.5 26.5 

Totalt Pris 123.5 166.5 

   

2020   

Elpris 62.9 71.9 

Nätavgift 26.1 56.1 

Punktskatt 28.0 28.0 

Totalt Pris 146.3 195.0 

   

2030   

Elpris 75.1 84.1 

Nätavgift 27.7 60.0 

Punktskatt 28.0 28.0 

Totalt Pris 163.4 215.1 

Anm: elcertifikat ingår i elpriset 

 

Figur 2.18: Tabell över prisprognoser inom olika sektioner, reviderad version från 

(Energimyndigheten, 2013d) 

 

2.7.2 MILJÖPÅVERKAN 
Vilken miljöpåverkan produktionen av el har beror helt på vilket kraftslag som används. 

Elproduktion i Sverige har mycket liten miljöpåverkan i jämförelse med många andra länder. Ett 

sätt att mäta påverkan på det globala klimatet från elproduktion är att räkna om utsläppen från 

produktionen till koldioxidekvivalenter per producerad kWh el förkortat CO2/kWh. I Sverige står 

vattenkraften och kärnkraften för 85% till 90% av elproduktionen och av all el producerad i Sverige 

ger 96% inte upphov till några utsläpp av växthusgaser. Svensk elproduktion i snitt släpper ut 20 g 

CO2/kWh vilket kan jämföras med ett nordiskt snitt på 100 g CO2/kWh eller ett europeiskt snitt på 

415 g CO2/kWh. Högsta genomsnittsutsläppet från svensk el sedan 2000 var 2003 med ett värde 

strax över 40 g CO2/kWh (Svensk Energi, 2010). 

 

Vattenfall har gjort en undersökning för att få fram hur mycket koldioxid olika kraftslag släpper ut 

under hela sin livstid där byggfas, elproduktion, eventuell utvinning och slutförvaring av bränsle 

tagits med. Resultaten visade att av de fyra undersökta kraftslagen vattenkraft, kärnkraft, vindkraft 

och koleldat så ger koleldade kraftvärmeverk upphov till störst mängd utsläpp av 

koldioxidekvivalenter (Svensk Energi, 2010). 

 

Förutom global klimatpåverkan har olika kraftslag konsekvenser för närliggande natur. Utbyggnad 

av vattenkraften minskar strändernas artrikedom på grund av vattennivåförändringar och hindrar 

vandringsfisk från att vandra i vattenlederna och fortplanta sig. Svensk kärnkraft använder uran 
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från Namibia, Kanada och Australien vilket ger upphov till långa transporter. Urangruvor ger 

upphov till lokala miljöeffekter och ohälsosam arbetsmiljö för gruvarbetare (Svensk Energi, 2010). 

 

Även eldistributionen har miljöpåverkan. Koppar och andra metaller i ledningar och ställverk bryts 

i gruvor och fraktas längre sträckor vilket leder till utsläpp. Kraftledningsgator kräver fällning av 

skog men dessa har visat sig ha en positiv effekt för flora och fauna (Svensk Energi, 2010). 

 

2.8 DRIFTKOSTNAD 
I figur 2.19 presenteras prisutvecklingen för både olja och el, detta visar att skillnaden i pris per 

kWh är liten och att prisutvecklingen är likartad. Om hänsyn till verkningsgrad för oljepannor och 

värmpumpar tas fås resultaten som presenteras i figur 2.20. 

 

 
Figur 2.19: Konsumentpriset för olja och el mellan 1997 och 2013 (SCB 2012, Preem 2012 & 

Ekonomifakta 2013). 

 

I figur 2.20 visas kostnaden för att värma ett hus med oljepanna respektive värmepump. 

Verkningsgraden på pannan har här satts till 80% vilket är rimligt för ett någorlunda ny panna i 

gott skick och värmepumpens COP har satts till 3 vilket är ett godtyckligt medelvärde (Heat pump 

centre, 2013 & Energimyndigheten, 2012e). Genom jämförelse av figur 2.19 och figur 2.20 framgår 

det att besparingen med att byta från oljepanna till värmepump beror på skillnaden i verkningsgrad 

hos de båda alternativen.  
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Figur 2.20: Kostnad samt trend per kWh värme för värmepump och oljepanna (SCB 2012, Preem 

2012 & Ekonomifakta 2013). 

 

2.9 GRINDA WÄRDSHUS 
Grinda Wärdshus byggdes 1908 åt nobelstiftelsens förste direktör och sedan 1998 ägs ön och 

tillhörande byggnader utav Skärgårdsstiftelsen. I huvudbyggnaden bedrivs för närvarande hotell-, 

restaurang- samt konferensverksamhet av en entreprenör vid namn Jan Pfister 

(Skärgårdsstiftelsen). Huvudbyggnaden är 988 m2 fördelat på fyra plan varav det dels finns ett 

källarplan med duschar, omklädningsrum för personal och husets värmesystem samt en 

vindsvåning med sovplatser för personal (Pfister, 2013). 

 

2.9.1 NÄR BRUKAS VÄRDSHUSET 
Verksamhetsägaren berättar i en intervju att han endast planerar att ha värdshuset öppet 

sommartid framöver då julbord och annan vinterverksamhet har visat sid vara olönsam. (Pfister, 

2013) Enligt Värdshusets hemsida råder följande öppettider för perioden 28/3 - 16/6 & 30/8 - 

27/10 (Grinda, 2013): 

Fredagar  17.00 - 23.00, köket 22.00, bar 23.00. 
Lördagar  12.00 - 23.00, köket 22.00, bar 23.00. 
Söndagar  12.00 - 16.00 köket 12.00 - 15.00. 
  
Dagligen 20/6 - 25/8 12.00 - 23.00 Köket 23.00, bar 24.00 fredag och 

lördag till 1:00 
20/6 till 25/8 ses som högsäsong och 27/10 till 28/3 ses som lågsäsong.   
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2.9.2 GÄSTER OCH ENERGIANVÄNDNING 
Värdshuset är i huvudsak öppet under sommarhalvåret och resterande tid hålls 

inomhustemperaturen vid 4°C, denna temperatur är dock uppskattad då inget reglersystem 

existerar. Under sommarhalvåret är uppvärmningsbehovet lågt på grund av den höga 

utomhustemperaturen medan varmvattenbehovet ökar. I figur 2.21 visas hur elbehovet för 

värdshuset varierar i förhållande till utomhustemperaturen, vid de kallare månaderna är 

belastningen låg och större delen av hushållapparater står avslagna för att sedan användas i större 

grad under maj till september månad (Pfister, 2013).  

 

 
Figur 2.21: Elbehov för Grinda Värdshus samt temperatur för Stockholm stad år 2012 (SMHI, 2012 

& Ohlsson, 2013). 

 

Grinda hör till Värmdö kommun där nätägaren är EON. Vald elleverantör är Telge Energi och  

Grinda Wärdshus omsatte år 2012 297 945 kWh el (Ohlsson, 2013 & Albinsson, 2103). Då Telge 

Energi endast säljer el från förnyelsebara energikällor (90% vatten och 10% vind) blir utsläppen 

till resultat av elförbrukning lika med noll, dock bör det noteras att många förnyelsebara 

energikällor har initiala miljöeffekter (Telge Energi, 2013 & Albinsson, 2013). 

 

I figur 2.22 presenteras priset Grinda Wärdshus betalade år 2012 för elnät och el. Under 

vinterhalvåret har priserna varit något högre än under sommarhalvåret, detta beror troligtvis på 

den ökade efterfrågan under vintern jämfört med sommaren. Snittkostnaden för år 2012 uppgick 

till 1.42 kr/kWh. 
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Figur 2.22: Elpriser Grinda Wärdshus (Ohlsson, 2103 & Albinsson, 2013). 

 

Exakta antalet besökare finns inget underlag på men ägaren uppskattar att restaurangen serverar 

ca 300 gäster per dag under högsäsong. Intill värdshuset finns en hamnservering med gästhamn för 

besökare som anländer med egen båt (Pfister, 2013). 

 

Värmesystemet 

Grinda Värdshus har idag ett vattenburet värmesystem bestående av oljepanna, en 

ackumulatortank och vattenradiatorer. Oljepannan är av modell De Dietrich 306 från 1991 och har 

en maximal effekt på 116 kW. Oljepannan går på maximalt halva maxeffekten, det vill säga ungefär 

60 kW enligt verksamhetsägaren (Pfister, 2013). Oljepannan värmer en ackumulatortank som i sin 

tur värmer allt tappvarmvatten och radiatorvattnet i byggnaden, systemet illustreras i figur 2.23. 

Det finns en elpatron i ackumulatortanken men denna används inte enligt uppgifter från 

verksamhetsägaren vilket innebär att oljepannan täcker hela husets värmebehov. En ny 

ackumulatortank kommer att installeras under 2013 då den nuvarande har blivit för gammal 

(Pfister, 2013). Den nya ackumulatortanken är tillverkad av Borö och är av modell TIV 500 liter till 

vilken det går att koppla en solslinga samtidigt som valfri övrig värmekälla. Det finns även plats att 

installera två elpatroner på upp till 9 kW styck för att täcka toppeffekten (bilaga 4). 
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Figur 2.23: Flödesschema för nuvarande värmesystem (egen illustrering). 

 

Oljepannan och oljelager är placerade i ett uppvärmt källarutrymme under huvudbyggnaden. 

Verksamheten handlar olja från Ec Energicenter Nacka AB och oljeförbrukningen uppgår till 20 m3 

per år. Under 2012 levererade Ec olja i två omgångar i april och december om vardera 10 m3, då 

värdshusets oljelager hade förbrukats, till Grindas södra brygga. En ny leverans på 10 m3 sker i 

april 2013 och priset för denna leverans är 11,20 kr per liter exklusive moms. Momsen på handlad 

olja tillkommer och denna uppgår till 25% av inköpspriset. Företaget har sitt kontor beläget på Älgö 

i Nacka (Ec Energicenter Nacka AB, 2013). 

 

I dagsläget har värdshuset en 25 Ampere huvudsäkring men denna kan bytas ut mot en säkring på 

upp till 63 Ampere utan att nätet behöver byggas ut för att täcka ett eventuellt ökat effektbehov 

enligt en tekniker på Eon. För denna typ av byte krävs en föranmälan från en installationstekniker 

till nätägaren. Omställningstiden är på upp till två månader vilket behöver tas hänsyn till vid ett 

byte till ett elbaserat värmesystem (Ohlsson, 2013). 
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3 METOD 
Följande kapitel kommer att beskriva hur beräkningar av energibehovet och kostnader utförs. 

Nuvarande resursförbrukning och verksamhetstypen restaurangverksamhet används som grund 

för att beräkna det nuvarande värmebehovet vilket det nya systemet dimensioneras efter. I det fall 

osäkerheter finns i indata kommer dess påverkan diskuteras i känslighetsanalysen. 

 
 

Figur 3.1: Illustrering över tillvägagångssätt i metoden (egen illustrering). 

 

3.1 AVGRÄNSNINGAR OCH ANTAGANDE 
För att begränsa projektets omfattning görs följande avgränsningar och antaganden. 

 

Endast uppvärmningsalternativet värmepump behandlas 

Endast värmesystem baserat på värmepumpar utvärderas i denna rapport. Alternativa värmekällor 

utvärderas utav andra projektgrupper (se Förord). 

 

En mer utförlig utvärdering görs endast av den mest lämpliga värmpumpstypen 

Eftersom olika typer av värmepumpar existerar som har olika användningsområden utvärderas 

endast den eller de mest lämpliga typerna.  

 

Distributionsförluster i systemet bortses ifrån 

Förlusterna i systemet är svåra att kvantifiera och kvartstår efter bytet. Därmed dimensioneras 

systemet efter nuvarande värmebehov med förlusterna inräknade som ett värmebehov. 
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Tillskottsvärme från människor och hushållsapparater bortses ifrån 

Den värme som människor och hushållapparater strålar bortses ifrån eller vara för små för att 

påverka resultaten. 

 

Kostnader för underhåll bortses från i beräkningar 

Eftersom olyckor och skadekostnader är svåra att uppskatta och dessa siffror skulle bli mycket 

osäkra antas det i beräkningarna att inga extra underhållskostnader eller att det är samma 

underhållskostnader för oljepanna och värmepump. 

 

Oljepannans verkningsgrad 

På grund av bristfällig information från leverantör och ägare antas oljepannans verkningsgrad ligga 

mellan 70% till 80% enligt rekommendation (Jordell, 2013), detta grundas på oljepannans ålder 

och bristande underhåll utav denna. I beräkningarna används 80% verkningsgrad för att undvika 

förstärkningar av resultaten. 

 

Ingen el går till uppvärmning  

Eftersom oljepannan aldrig körs på maximal effekt och det inte existerar några separata 

varmvattenberedare kommer elförbrukningen uteslutande gå till hushållsel och oljeförbrukningen 

står för hela uppvärmnings- och varmvattenbehovet. 

 

Endast huvudbyggnaden inventeras 

Det existerar fyra hotellbyggnader utöver värdshuset som inte ingår i värmesystemet. Dessa skulle 

teoretiskt sett kunna anslutas via en kulvert men ingen hänsyn tas till detta. 

 

Antagande kring fördelning av gäster 

På grund av bristfällig information kring belastning för Grinda Wärdshus antas det att värdshuset 

har 300 gäster per dag under perioderna då värdshuset har öppet dagligen och att antalet gäster 

varierar linjärt från dessa perioder till de datum då värdshuset har stängt. 

 

Förluster i distributionssystemet är konstanta 

Då samma radiatorsystem används även med det nya systemet antas det att nuvarande förluster i 

distributionssystemet kvarstår. 

 

Varmvattenfördelning månadsvis 

Fördelningen av varmvattenbehovet antas vara proportionell mot antalet gäster varje månad. 

 

Miljöpåverkan av oljetransport från Ecab bortses ifrån 

Transporten fram till Ecabs lager bortses från då det är troligt att denna sker i samband med 

transport till andra kunder och att antalet transporter inte kommer att påverkas märkbart av att 

Grinda Värdshus försvinner som kund. 
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Ingen vinterverksamhet 

Trots att verksamhetsägaren tidigare har bedrivit vinterverksamhet i form av julbord bortses detta 

från i beräkningarna då denna verksamhet visat sig vara olönsam och verksamhetsägaren har 

informerat om att denna typ av verksamhet inte kommer att bedrivas framöver. 

 

3.2 MODELL 
Modeller ställs upp med avsikt att beräkna det totala värmebehovet samt fördelningen av denna 

mellan uppvärmning och varmvatten. Utifrån detta beräknas ett maxeffektbehov och lämplig 

värmepumpstyp dimensioneras. Driftskostnader och miljöpåverkan för nuvarande samt för ett nytt 

värmesystem beräknas. Även modeller för att beräkna kostnader och miljöpåverkan för 

installationen av det nya värmesystemet presenteras.  

 

Följande avsnitt redogör för de formler och modeller som används som beräkningsunderlag. 

Formlerna är antingen framtagna av rapportförfattarna eller hämtade från publicerad litteratur. 

3.2.1 VÄRMERELATERADE BERÄKNINGAR  
Först beräknas det totala energibehovet för uppvärmning av både hus och varmvatten. Därefter 

fördelningen av uppvärmning och tappvarmvatten. Fördelningen är viktig då olika temperatur kan 

hållas i radiatorslingan beroende på uppvärmningsbehovet medan tappvarmvattnet bör hålla en 

konstant temperatur året om. (Alvefjord, 2013) Då värmepumpar har olika COP beroende på vilken 

temperatur vattnet ska värmas till påverkar fördelningen värmepumpens elbehov (NIBE, 2013a). 

 

Totalt Värmebehov 

Metod 1 

Oljepannan täcker hela husets uppvärmningsbehov och varmvattenbehov (avsnitt 2.9). Den energi 

som krävs för att värma Grinda Wärdshus under ett år Etot1 kan beräknas med hjälp av en framtagen 

formel som använder den förbrukade mängden olja under ett år Volja, oljans energiinnehåll △Holja 

och oljepannans verkningsgrad ηop (avsnitt 2.6). 

 

1 * *tot olja olja opE V H   

Ekvation 3.1 

 

Metod 2 

En alternativ metod för att beräkna totala värmebehovet fås om Energimyndighetens 

schablonvärden för energibehov för uppvärmning och varmvatten i restaurangverksamhet 

används. Detta kan anses rimligt då detta är den huvudsakliga verksamheten som bedrivs i Grinda 

Wärdshus. Med hjälp av ett medelvärde Eschablon för de tre åren som presenteras i figur 2.2 

multiplicerat med husets yta A kan ett totalt värmebehov Etot2 erhållas. 
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2 *tot SchablonE E A  

Ekvation 3.2 

 

Uppvärmningsbehov exklusive varmvatten 

Metod 1 

För att bestämma uppvärmningsbehovet under vintern månadsvis fördelas energiinnehållet från de 

10 kubikmeter olja som förbrukas från 15e december till 15e april (avsnitt 2.9) procentuellt enligt 

värmebehovsprofilen för småhus (figur 2.4) under samma period. Av energiinnehållet i oljan Eolja 

beräknas 80% värma huset enligt antagandet om oljepannans verkningsgrad vilket ger det totala 

värmebehovet månadsvis under samma period. Trots att värdshuset endast underhållsvärms under 

vinterhalvåret antas den procentuella fördelningen bli liknande då den till största del beror på 

utomhustemperaturen. Eventuell avvikelse påverkar inte resultatet då ett årssnitt av 

värmepumpens verkningsgrad används vid beräkningar. 

 

Eftersom värdshuset till största delen står tomt under vinterhalvåret (avsnitt 2.9) antas det att 

totala värmebehovet under denna period inte innefattar något varmvattenbehov utan endast består 

av uppvärmning. Ifall samma värmebehovsprofil följs även under sommaren ger detta ett årligt 

uppvärmningsbehov Evärme1. Med denna metod fås även en fördelning månadsvis av 

uppvärmningsbehovet exklusive varmvatten för hela året som presenteras i figur 4.2. 

 

Metod 2 

Differensen mellan det totala värmebehovet Etot1 och energin som går åt för att värma varmvattnet 

Evatten2 som beräknas i metod 2 varmvatten ger en uppskattning av energin som går åt för att värma 

värdshuset. 

 

2 1 2värme tot vattenE E E   

Ekvation 3.3 

 

Metod 3 

Schablonvärdet för småhus ger en ungefärlig fördelning av värmebehovet där varmvattenbehovet 

står för en tredjedel och uppvärmningsbehovet för två tredjedelar (avsnitt 2.2). 

 

3

2
*

3
värme oljaE E

 

Ekvation 3.4 

 

Energibehov för varmvatten 

Metod 1 

För att uppskatta varmvattenanvändning kan schablonvärden för varmvattenanvändning hos en 

restaurangverksamhet användas då detta representerar den huvudverksamhet som bedrivs i 
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värdshuset under sommaren. Energin som går åt till att värma en liter vattnet från 7°C till 55°C Evv, 

vilket är den rekommenderad temperatur på en genomströmningsberedare (avsnitt 2.2.1), kan 

räknas fram med en termodynamisk formel (Ekroth & Granryd, 2006) enligt: 

 

 
Ekvation 3.5 

 

Uppskattad fördelning av antalet gäster (avsnitt 3.1) och ett antagande om att vardera gästen äter 

en rätt ger antalet serverade rätter per år. Detta tillsammans med antalet liter varmvatten som går 

åt per tillagad rätt Vrätt används för att beräkna energin som går åt till varmvatten Evatten enligt 

nedanstående formel. 

 

1

* * *

3600

rätt gäst gäst vv

vatten

V M R E
E   

Ekvation 3.6 

 

Metod 2 

Differensen mellan det totala värmebehovet Etot1 och Evärme1 som fås i metod 1 uppvärmningsbehov 

ger en uppskattning av energin som går åt för att värma varmvattnet Evatten2 då verksamheten är 

igång. 

 

2vatten tot värmeE E E   

Ekvation 3.7 

 

Metod 3 

Schablonvärdet för bostadshus (figur 2.3) ger en ungefärlig fördelning av värmebehovet där 

varmvattenbehovet står för en tredjedel och uppvärmningsbehovet för två tredjedelar. 

 

3 1

1
*

3
vatten totE E

 

Ekvation 3.8 

 

Varmvattenfördelning månadsvis 

Fördelningen av varmvattenbehovet antas vara proportionell mot antalet gäster vardera månaden. 

Värmebehovet fördelat över året inklusive varmvattenbehovet presenteras i figur 4.2. 
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Analys 

Från 2009 till 2011 varierar det genomsnittliga behovet Eschablon i denna statistik från 143kWh/(m2 

år) till 180kWh/(m2 år) (figur 2.2). De lägsta och högsta värdena över perioden kan tänkas ge en 

indikation om hur det totala värmebehovet varierar från år till år och detta måste tas hänsyn till vid 

dimensionering av värmepumpen. Medeltemperaturerna för de representerade åren kan avläsas i 

figur 2.2. I beräkningarna används resultatet från metod 1 för att bestämma Etot då detta anses ge 

ett värde mer specifikt för Grinda Wärdshus än det schablonvärdet ger. Mängden olja Volja som 

värdshuset förbrukar varierar per år och det finns även osäkerheter angående oljepannans 

verkningsgrad ηop. Dessa aspekter diskuteras vidare i avsnitt 4.5. 

 

Då en metod för att fastställa Etot har valts och Etot endast består av uppvärmningsbehovet Evärme 

och varmvattenbehovet Evatten är det rimligt att anta att summan av dessa är lika med Etot enligt: 

 

 
Ekvation 3.9 

 

Detta antagande leder indirekt till att metod 2 för både Evärme2 och Evatten2 uppfylls. Kvar att 

bestämma är om metod 3 ska användas för att bestämma båda dessa eller om metod 1 ska användas 

för det ena av värdena och metod 2 för det andra. Metod 3 ger endast en grov uppskattning. Värdet 

gäller för bostadshus medan värdshuset huvudsakligen bedriver restaurangverksamhet och tar inte 

hänsyn till värdshusets byggnadsår.  

 

För att beräkna Evatten1 med metod 1 görs antaganden om både antalet gäster per år och antalet 

rätter per gäst. Dessutom är mängden vatten per rätt ett schablonvärde som inte behöver stämma 

överens med värdshusets verksamhet. I metod 1 för att beräkna Evärme1 finns osäkerheter i 

oljepannas verkningsgrad, mängden förbrukad olja under perioden och i hur väl värdshusets 

värmebehov följer värmebehovsprofilen för ett småhus på samma breddgrad. Trots detta bedöms 

det att indata för Evärme1 är mer pålitliga än för Evatten1 och därför används metod 1 för att beräkna 

Evärme och metod 2 för Evatten. 

 

Värt att nämna är att ett snitt av värdena i samtliga metoder stämmer väl överens med de valda 

värdena. Resultat från samtliga metoder presenteras i figur 4.1. 

3.2.2 VAL OCH DIMENSIONERING AV VÄRMEPUMP 
Dimensionering  

Vid dimensionering av värmepumpen används SVEPs rekommendation att dimensionera till 50% 

till 70% av toppeffektbehovet då detta täcker 70% till 90% av årsvärmebehovet (avsnitt 2.5.1). 

Detta beror på att effektbehovet oftast ligget betydligt lägre än toppeffektbehovet. För att täcka 

spetseffekten bör en elpatron installeras som täcker skillnaden mellan toppeffektbehovet och vald 

effekt på värmepumpen. 
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För att beräkna toppeffektbehovet Ptopp används SVEPs schablonvärde som utgår från 

oljeförbrukningen (avsnitt 2.2) Toppeffekten blir då: 

 

 
Ekvation 3.10 

 

Denna toppeffekt stämmer överens med uppgifter verksamhetsägaren lämnat om vilken effekt 

oljepannan varit inställd på maximalt under 2012 (avsnitt 2.9) 

Vald värmepump bör ha en effekt Pvp som ligger mellan 50% och 70% av Ptopp.  

 

 
Ekvation 3.11 

 

Val av värmepumpstyp 

Vid val av typ av värmepump undersöks först vilka värmepumpstyper som är möjliga utifrån 

befintligt värmesystem. Då ett vattenburet radiatorsystem är installerat i värdshuset är det högst 

lämpligt att fortsätta använda detta. Ett luftburet värmesystem som en luft-luftvärmepump skulle 

inte kunna uppnå lika bra värmespridning som det befintliga radiatorsystemet på grund av 

byggnadens storlek och planlösningen.  

 

Med hänsyn till det årliga värmebehovet med högst energibehov under vintern (figur 4.2) är det 

lämpligt att välja en värmepumpstyp som har så högt COP som möjligt under denna period. Detta 

gör luft-vattenvärmepumpar olämpliga på grund av dess låga COP vid kalla utetemperaturer 

(avsnitt 2.5.1, Luftvärme). Detta styrks även av att Energimyndigheten rekommenderar dessa för 

anläggningar med ett årligt värmebehov under 25 MWh/år (figur 2.9). 

 

Då sjövärme kräver att kollektorslangarna läggs i ett vattendrag där det inte är någon risk att 

ankare eller liknande skadar slangarna och orsakar läckage av köldmediet (avsnitt 2.5.1, Sjövärme) 

anses detta olämpligt för Grinda Wärdshus då det ligger en välanvänd gästhamn i det enda 

tillgängliga vattendraget (avsnitt 2.9). 

 

För Grinda Wärdshus är en värmepump som är kompatibel med ytjord- och bergvärme lämpligast. 

Denna typ av värmepump är kompatibel med det befintliga radiatorsystemet och finns tillgängliga i 

storlekar som täcker önskat effektbehov Pvp. Valet styrks av Energimyndighetens rekommendation 

för byggnader med ett värmebehov på över 25 MWh/år och vattenburet värmesystem (figur 2.9). 

 

Om en kollektorslinga placeras i ytjorden behöver denna ha en längd på 2000 m till 3200 m för att 

täcka värmebehovet för en 40 kW värmepump (avsnitt 2.5.1, Berg och ytjordvärme). Om slingor 

läggs med ett mellanrum på 1 m vilket rekommenderas av Peter Jordell på Enstar skulle ett område 

på upp till 200 m*160 m med ostörd mark behövas om slingan inte läggs i spiral (Jordell, 2013). Ett 

område som skulle kunna vara lämpligt för att lägga ytjordvärme finns intill Grinda Wärdshus i 
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form av åkermark vilket illustreras i figur 3.2. Kostnaderna för att gräva ner en sådan slinga är helt 

beroende på hur djupt jordlagret är och hur mycket sten som finns i marken. Vid goda 

förutsättningar är dragning av ytjordslingor billigare än att borra energibrunnar (Hedjerson, 2013). 

Detta innebär att osäkerheterna i installationskostnaden är större för ytjordvärme än för 

bergvärme.  

 
Figur 3.2: Tänkbart lämpligt område för kollektorslinga i ytjord. Bilden är redigerad från Google 

maps. 

 

Val av modell 

För att välja en lämplig värmepumpsmodell skickades en offertförfrågan ut till ett 10-tal 

värmepumpsinstallatörer med specifikt information om Grinda Värdshus förutsättningar och 

värmebehov. Detta resulterade i tre kompletta offerter där samtliga installatörer rekommenderade 

en värmepump av märket Nibe, modell 1345. Modellen finns tillgänglig i storlekarna 24 kW, 30 kW, 

40 kW och 60 kW och kan användas med både berg och ytjordvärme. Modellen går även att 

fjärrstyra och övervaka via en smartphone eller dator vilket ger verksamhetsägaren friheten att 

lämna värdshuset under längre perioder. Modellen i 40 kW utförande har ett COP på 4.89 vid 0°C på 

köldbäraren och 30°C på vattnet ut. Vid 0°C in och 50°C ut är motsvarande värde 3.63 enligt 

tillverkaren själva. Modellen har dubbla kompressorer (NIBE, 2103a) vilket innebär att den ena 

kompressorn kan värma en ackumulatortank som håller en konstant temperatur på 60°C där 
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tappvarmvattnet värms (avsnitt 2.4.1) medan den andra kompressorn levererar vatten till 

radiatorslingan där temperaturbehovet varierar beroende på utomhustemperturen och önskad 

inomhustemperatur vilket illusteras i figur 3.3. Denna typ av fördelning ger effektivare 

uppvärmning och minskar energibehovet (Alvefjord, 2013). 

 

 
Figur 3.3: Flödesschema för system baserat på beskrivning av entreprenörer (Alvefjord, 2013 & 

Hedjerson, 2013) 

 

Rekommenderat borrdjup för 40 kW är 640m till 1000 m fördelat på 4 till 5 borrhål. För 

ytjordvärme är rekommenderad kollaktorslangslängd 2000 m till 3000 m. 60 kW modellen kräver 

ca 40% mer borrdjup eller ca 20% längre slinga enligt leverantören.  Båda dessa modeller går även 

att seriekoppla med flera värmepumpar och är förberedda för styrning av extern tillsatsvärme om 

så skulle behövas vilket gör att det är enkelt att bygga ut för ett ökat värmebehov (NIBE, 2013a). 
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NIBE som tillverkare är rekommenderad och uppfattas som driftsäkra utav de tre entreprenörerna 

som lämnat offerter (Alvefjord, 2013, Hedjerson, 2013 & Andersson, 2013) och även utav en 

opartisk specialist på Enstar (Jordell, 2013). Företaget lämnar 3 års garanti på fastighetspumpar 

som standard med 6 år som tillval (Nibe, 2013a). 

 

Samtliga tre offertlämnare rekommenderade modellen på 40 kW som skulle täcka 67% av Ptopp 

vilket ligger nära övre gränsen av SVEPs rekommendationer. Det 20 kW upp till Ptopp kan täckas 

med elpatroner i ackumulatortanken (Hedjerson, 2013) eller ett externt elaggregat (Alvefjord, 

2013).  Modellen på 60 kW skulle täcka 100% av Ptopp vilket skulle kunna vara ett bra alternativ om 

verksamhetsägaren vill kunna förlänga säsongen eller ha öppet under vintern. Nibe anger i sina 

egna rekommendationer att 40 kW pumpen är lämplig för byggnader med en oljeförbrukning på 21 

m3 till 27 m3/år (NIBE, 2013a) vilket är högre än värdshusets förbrukning. 

3.2.3 OLJEPANNA 
Ekonomi 

Den årliga kostnaden för det nuvarande systemet Kolja fås med hjälp av värdshusets oljeleverantörs 

pris på eldningsolja Kolja/m3 samt den årliga förbrukade volymen olja Volja. Kostnaden för oljan 

beräknas enligt: 

 

 
Ekvation 3.12 

 

Miljö 

De sammanlagda koldioxidutsläppen från förbränningen av oljan under ett år Colja beräknas med 

hjälp av oljans totala volym Volja (avsnitt 2.9) och en konstant Uolja som står för den mängd CO2 varje 

m3 olja ger upphov till (avsnitt 2.6.1) enligt: 

 

 
Ekvation 3.13 

 

En monetarisering av koldioxidutsläppen under ett år kan göras genom att använda 

marknadspriset på utsläppsrätter Ur per ton (avsnitt 2.6.1) och Colja enligt: 

 

 
Ekvation 3.14 
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3.3.3 VÄRMEPUMP 
Elbehov 

Temperaturen i genomströmningsberedare för tappvarmvatten ska vara 55°C vilket i sin tur 

betyder att framledningstemperaturen från värmepumpen ska vara 60°C (avsnitt 2.2.1). 

Temperaturen på grundvattnet i borrhålen ligger vanligtvis mellan 4°C och 8°C (avsnitt 2.5.1). Detta 

innebär att temperaturdifferensen mellan kalla och varma sidan för kompressorn som värmer 

tappvarmvattenslingar blir 52°C till 56°C. Då COP endast finns angivet från tillverkaren för en 

temperaturdifferens på 30°C, COP30 eller 50°C, COP50 (NIBE, 2013a) kommer den senare att 

användas för att beräkna elbehovet för att värme tappvarmvattnet. Elbehovet Wvv beräknas genom 

att bryta ut W ur ekvationen i figur 2.8 där Q motsvarar E. 

 

 
Ekvation 3.15 

 

Vattnet i radiatorsystemet kommer att värmas med en egen kompressor och inte via 

ackumulatortanken. Temperaturbehovet i systemet kommet att variera beroende på 

utomhustemperaturen och önskad inomhustemperatur. Framströmningstemperaturen regleras 

automatisk med hjälp av temperatursensorer. Nibe 1345 klarar av att leverera varmvatten upp till 

65°C men troligtvis kommer aldrig denna temperatur att behövas då värdshuset håller en låg 

inomhustemperatur på vintern när ingen verksamhet bedrivs. För att minimera chansen för 

förstärkta resultat används även här COP50 trotts att den genomsnittliga verkningsgraden på 

värmepumpen för radiatorslingan sannolikt är högre än detta. En känslighetsanalys som tar upp 

variationer i värmepumpens COP visas i figur 4.11. Elbehovet för uppvärmning Wvärme beräknas 

genom att bryta ut W ur ekvationen i figur 2.8 där Q motsvarar E. 

 

 
Ekvation 3.16 

 

Värmepumpens totala elbehov Wvp är summan av elbehovet för uppvärmning och tappvarmvatten 

enligt: 

 

 
Ekvation 3.17 

 

För att täcka den nya toppeffekten kommer huvudsäkringen för Grinda Wärdshus behöva bytas ut. 

Möjlighet finns att byta den nuvarande säkringen på 25 Ampere till 63 Ampere utan att nya 

ledningar behöver dras enligt nätägaren EON. (avsnitt 2.9) 63 Ampere räcker med marginal för att 

driva en 40 kW värmepump och 20 kW eltillskott enligt två av installatörerna som lämnat offerter 
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(Alvefjord, 2013 & Hedjerson, 2013). Nibe själva rekommenderar en säkring på 35 Ampere för 40 

kW modellen (NIBE, 2013a). 

 

Ekonomi 

Kostnaden för elen beräknas med det totala elbehovet värmepumpen kräver Wvp per år 

multiplicerat med kostnaden för el per kWh Kel. 

 

 
Ekvation 3.18 

 

Investeringskostnaden för värmepumpen inklusive energibrunnsborrning erhålls från tre offerter 

från installatörer (bilaga 1,2 & 3). Vid beräkningarna används värden från bilaga 1 då denna 

inkluderar transporter. 

 

Miljö 

Utsläppen driften av värmepumpen bidrar till Cvp beräknas med den mängd koldioxid en 

kilowattimme genererad el ger upphov till Uel (avsnitt 2.6.1) och värmepumpens totala elbehov Wvp 

enligt: 

 

 
Ekvation 3.19 

 

Då Telge Energi endast köper och säljer el från gröna källor är det rimligt att sätta Uel till ett värde 

nära noll (avsnitt 2.9). Initiala miljöeffekter som förnyelsebara energikällor innebär bortses från. 

3.3.5 EKONOMISK ANALYS 
För att undersöka lönsamheten utav projektet på lång sikt används två olika investeringskalkyler; 

nuvärdesmetoden och paybackmetoden. I den ekonomiska analysen antas prisutvecklingen på olja 

och el följa den trend som rått den senaste 30 åren (figur 2.15) respektive 16 åren (figur 2.17). 

 

Nuvärdesmetoden 

Nuvärdemetoden är hämtad från (Aniander, 1998). Denna används for att jämföra värdet utav olika 

investeringar eller inbetalningsöverskott. En framtida förtjänst minskar i värde ju längre fram i 

tiden den sker enligt en kalkylränta r. Kalkylräntan är en fiktiv ränta som antas och motsvarar den 

procentuella värdeminskning per år som en förtjänst har. En hög ränta innebär att framtida 

förtjänster är värda mindre medan en låg kalkylränta används då förtjänster har ett stabilt värde 

även i framtiden. För beräkningarna sätts kalkylräntan till 8% enligt önskemål från 

Skärgårdsstiftelsen (avsnitt 2.5.1). 
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Genom att beräkna vad en framtida förtjänst skulle vara värd vid investeringstillfället kan det totala 

värden av projektet uppskattas. Nusummefaktor Nsf och nuvärdefaktor Nvf är de faktorer som visar 

hur stor del av inbetalningsöverkottet som gått förlorad över tid.  

 

Inbetalningsöverskottet beräknas normalt som skillnaden mellan utgifter och inkomster, i detta fall 

kommer skillnaden mellan nuvarande utgifter och uppskattade utgifter för det nya systemet 

användas och benämnas som besparing, B. 

 

 
Ekvation 3.20 

 

där Kolja är nuvarande driftskostnader för oljepannan och Kvp är de uppskattade kostnaderna för att 

driva värmepumpen. 

 

Förväntad livslängd på värmepumpen n är mellan 15 år och 25 år (avsnitt 2.5.1, Berg- och 

ytjordvärme). Borrhålen har dubbelt så lång livslängd som värmepumpen och dessa kan användas 

med nya kollektorslangar vilket innebär ett restvärde på borrhålen. Restvärder R som används i 

beräkningarna sätts till hälften av borrningskostnaden Kborr då halva livslängden kvarstår när 

värmepumpen är förbrukad. Kborr väljs till ett snitt av borrningskostnaderna i det tre offerterna. Då 

kollektorslingan för ytjordvärme måste grävas ned på nytt sätts vid utbyte av denna restvärdet för 

ytjordvärme till noll. 

 

 
Ekvation 3.21 

 

Nusummefaktorn beräknas enligt: 

 

 
Ekvation 3.22 

 

Nuvärdefaktor beräknas enligt 

 

 
Ekvation 3.23 
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Paybackmetoden 

En annan metod för att avgöra ifall ett projekt är lönsamt är paybackmetoden som går ut på att 

fastställa efter hur lång tid den initiala investeringen har tjänats igen (Aniander, 1998). Fördelen 

med denna investeringskalkyl är att ingen kalkylränta behövs och det är lätt att se efter hur lång tid 

ett projekt blir lönsamt. Metoden går även att använda med kalkylränta. Då ingen hänsyn tas till 

livslängden behöver inte återbetalningstiden spegla den totala besparingen för projektet. 

 

Ifall alla besparingar är av samma storlek beräknas återbetalningstiden enligt: 

 

 
Ekvation 3.24 

 

där B är besparingen och P är investeringskostnaden. 

 

Ifall besparingen är olika för varje år subtraheras besparingen för vartdera året från 

inköpskostnaden tills dess att det ackumulerade värdet passerar noll. 
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

4.1 NUVARANDE UPPVÄRMNINGSSYSTEM 
Nedan presenteras resultaten för värdshusets nuvarande värmesystem. 

4.1.1 VÄRMERELATERAT ENERGIBEHOV 
Metod  Totalt värmebehov 

(medelvärde) 
[MWh] 

Uppvärmningsbehov 
[MWh] 

Varmvatten [MWh] 

1 160  127  21  

2 143-180 (164) 139 33  

3 - 107 53 

Snitt 162 124 36 

 

Figur 4.1: Värdet på Etot, Evärme och Evatten med de olika metoderna presenterade under avsnitt 3. 

Metoden använd för beräkningar är markerad med fet stil. 

 

Figur 4.1 presenterar vilka värden varje metod från avsnitt 3.2 ger samt ett snittvärde utav 

resultatet med samtliga metoder. Valt värde är i fet stil och skillnaden mellan detta värde och 

snittvärdet är små. Att värdena liknar varandra oberoende av metod styrker deras trovärdighet. 

 

 
Figur 4.2: Totalt värmebehov Grinda Wärdshus 

 

I figur 4.2 presenteras det totala värmebehovet för Grinda Wärdshus och dess fördelning över årets 

månader. Totala värmebehovet uppgår till 160 MWh varav 127 MWh är uppvärmningsbehov och 

33 MWh är tappvarmvattenbehov. Värmebehovet är som störst på vintern och består då endast av 

uppvärmningsbehov. Tappvarmvattnet används under sommaren då värdshuset har öppet. Totalt 
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antal gäster i värdshuset per år uppskattas till 42 000 st med störst belastning mellan 19 juni och 

25 augusti.  

4.1.2 KOSTNADER 
Kostnaden för att värma Grinda Wärdshus är densamma som kostnaden för att köpa eldningsoljan 

som driver oljepannan. Volymen olja uppgår till 20 m3 per år och kostnaden är 11.4 kr/liter 

exklusive moms. Detta innebär att den totala kostnaden för att täcka värmebehovet på Grinda 

Wärdshus år 2012 uppgick till 228 000 kr. 

4.1.3 MILJÖEFFEKTER 
De utsläpp Grinda Wärdshus värmebehov ger upphov till motsvaras av den koldioxid som 

förbränning av eldningsoljan frigör. Med en förbrukning på 20 m3 eldningsolja per år och att 

förbränning av en kubikmeter eldningsolja ger upphov till 2661 kg koldioxid uppgår de totala 

utsläppen till 53 ton koldioxid per år. 

 

4.2 NYTT UPPVÄRMNINGSSYSTEM 
Nedan presenteras resultaten för det alternativa värmesystemet. 

4.2.1 DIMENSIONERING OCH VAL AV VÄRMEPUMP 
Enligt leverantörer samt litteratur är en värmepump med en maxeffekt mellan 30 kW och 42 kW 

lämplig för Grinda Wärdshus. Detta innebär att en värmepump på 40 kW hamnar inom intervallet. 

NIBE 1345 vilken samtliga leverantörer föreslagit finns i denna dimensionering. 

 

Både ytjordvärme och bergvärme är bra alternativ för Grinda Wärdshus. För att täcka Grinda 

Wärdshus värmebehov med bergvärme krävs ett sammanlagt borrdjup på 800 m till 1000 m 

uppdelade på 4 till 10 hål. Med ytjordvärme krävs det kollektorslangar med en längd mellan 2 000 

m och 3 200 m. 
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4.2.2 ELBEHOV 
 

 
Figur 4.3: Elbehovet för att driva värmepumpen och fördelning mellan uppvärmning och 

varmvatten vid COP 3.63. 

 

Den el värmepumpen kräver för att värma Grinda Wärdshus beräknat utifrån nuvarande 

värmebehov samt ett COP-värde på 3.63 presenteras i figur 4.3. Totalt uppgår elbehovet för att 

driva värmepumpen under ett helt år till 44 MWh. 

 

Huvudsäkringen hos Grinda Wärdshus måste dimensioneras för att klara av den nya belastningen 

värmepumpen ger upphov till. Den nya värmepumpen kräver en säkring på minst 50 Ampere till 

skillnad från nuvarande 25 Ampere. För att täcka användningen av en elpatron rekommenderar 

installatörer en huvudsäkring på 63 Ampere vilket är möjligt med nuvarande elnät. 

 

Då en del av värmebehovet kan komma att täckas av en elpatron kan det genomsnittliga COP-värdet 

bli något lägre än förväntat. Konsekvenserna av ett lägre COP-värde presenteras i figur 4.10 och 

4.11. 

4.2.3 KOSTNADER 
Kostnaden för att driva värmepumpen uppgår till 62 000 kr/år med en snittkostnad på 1.4 kr/kWh 

och ett elbehov på 44 MWh 

4.2.4 MILJÖPÅVERKAN 
De miljöeffekter värmepumpen ger upphov till beror till störst del på vilken el som används för att 

driva pumpen. Då elleverantören Telge Energi endast säljer och köper grön el kan denna 

miljöpåverkan antas ligga nära noll. Resterande miljöeffekter inkluderar motgångar vid installation, 

tillverkning av värmepump samt haverier under drift. Omfattningen utav motgångar och haverier 
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är dock svårt att uppskatta och om bergvärme används är dessa ovanliga, därmed uppskattas den 

totala miljöpåverkan från detta vara liten. 

 

4.3 EKONOMISK ANALYS 
Nedan analyseras de ekonomiska aspekterna 

4.3.1 INVESTERINGSKOSTNAD 
Investeringskostnaden för bergvärme uppskattas med hjälp av offerter och ligger mellan 440 000 

kr och 600 000 kr varav borrningen står för ca 250 000 kr. Med ytjordvärme är 

investeringskostnaden densamma förutom dragningen av kollektorslang vars kostnad beror på 

vem som utför dragningen och sammansättningen av ytjordlagret. I figur 4.4 presenteras föreslagna 

totalkostnader från offerter med garantitid och borrdjup samt hur stor del av 

investeringskostnaden som går till borrning. Om inget annat anges används en investeringskostnad 

på 600 000 kr i beräkningarna. 

Entreprenör Total kostnad 
[kr] 

Kostnad 
borrning [kr] 

Beräknat 
borrdjup [m] 

Garanti VP 
(arbete) [År] 

TA 
Brunnsborrning 

594 700 inkl. 
transport 

254 000 1016 6 
(6) 

Energivärme 468 000 ex. 
transport 

240 000 840 5 
(5) 

Vallentuna 
Värme & VVS 

573 000 inkl. 
transport 

264 000 800 3 
(3) 

Figur 4.4: Sammanställning offerter (bilaga 1, 2, 3, Andersson, J., Alvefjord, M. & Hedjerson, C. )  

 

I figur 4.5 presenteras marknadspris för värmepumpsmodellen NIBE F1345 vid olika effekter. 

 

Modell värmepump Rekommenderat ca pris 
enligt NIBE [kr inkl moms] 

Billigaste pris ink. frakt på 
prisjakt.se [kr inkl moms] 

Nibe F1345 24kW 112 500 85 000 

Nibe F1345 40kW 135 000 103 000 

Nibe F1345 60kW 168 705 127 000 

Figur 4.5: Kostnad NIBE F1345 (NIBE, 2013b & prisjakt, 2013) 

 

4.3.2 UTVECKLING AV OLJE- OCH ELPRISER 
Enligt figur 2.15 och figur 2.17 ökar oljepriset och elpriset med 6.74% respektive 6.88% per år. 

Metoden som presenteras i avsnitt 3.3.5 ger en prisutveckling enligt figur 4.6 där oljepriset efter 25 

år ligger på 5.8 kr/kWh och elpriset ligger på 7.2 kr/kWh. 
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Figur 4.6: Olje- och elpris mellan år 2014 och 2037 med en konstant ökning på 6.74% respektive 

6.88% 

4.3.3 PAYBACK  
Den årliga besparingen för värmepumpen uppgår år ett till 166 000 kr/år då tidigare kostnad legat 

på 228 000 kr/år och det nya systemet skulle ha en driftkostnad på 62 000 kr/år. 

Investeringskostnaden uppgår som mest till 600 000 kr. Med förväntad prisutveckling för olja och 

el samt en kalkylränta på 8% fås återbetalningstiden på 4 år vilket presenteras i figur 4.7.  

 

Payback med prisutveckling för olja och el samt kalkylränta [kr] 

År 1 2 3 4 

Ackumulerat  -435 560 -273 060 -112 480 46 200 

Besparing  164 440 162 500 160 580 158 680 

 

Figur 4.7: Återbetalningstid med en investeringskostand på 600 000 kr, 8% kalkylränta och 

förväntad prisutveckling på el och olja. 

 

Även utan kalkylränta och med dagens el och oljepriser är återbetalningstiden 4 år vilket kan 

avläsas i figur 4.8.  

 

Payback [kr] 

År 1 2 3 4 

Ackumulerat  -434 000 -268 000 -102 000 64 000 

Besparing  166 000 166 000 166 000 166 000 

 

Figur 4.8: Återbetalningstid med en investeringskostand på 600 000 kr utan kalkylränta och 

nuvarande priser på el och olja. 
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4.3.4 NUVÄRDE 
Den årliga besparingen uppgår till 166 000 kr, investeringskostnaden är 600 000 kr och restvärde 

på borrhålen uppskattas till 119 000 kr. Med en kalkylränta på 8% och en livslängd på 

värmepumpen på 20 år fås nuvärdet 2 370 000 kr. 

 

Nuvärdet med varierande livslängd, förväntad prisutveckling för el och olja och ovanstående siffror 

presenteras i figur 4.9. I figuren visas hur nuvärdet varierar beroende på värmepumpens livslängd. 

Nuvärdet presenteras inklusive samt exklusive borrkostnad och restvärde. 

 

 

 
Figur 4.9: Nuvärdet med kalkylränta 8% och förväntad prisutveckling för olja och el för olika 

livslängder på värmepumpen. 

 

4.4 KÄNSLIGHETSANALYS 
I känslighetsanalysen undersöks hur variationer i indata påverkar resultaten. Genom att studera 

dessa variationer fås en uppfattning om säkerheten i resultaten. Som referensscenario används en 

investeringskostnad på 600 000 kr, COP-värde på 3.63, 8% kalkylränta, livslängd 20 år, restvärde 

119 000 kr samt förväntad prisutveckling på el och olja då nuvärdet uppgår till 2 370 000 kr. Dessa 

värden gäller vid nedanstående a5nalyser om inget annat anges. 

4.4.1 INVESTERINGSKOSTNAD 
Beroende på vilket leverantör som används blir investeringskostnaden olika, se figur 4.4. Denna 

ligger i offerterna mellan 440 000 kr och 600 000 kr. I figur 4.10 illusteras hur nuvärdet påverkas 

vid en investeringskostnad på 600 000 kr respektive 1 200 000 kr. Högre investeringskostnad ger 

ett lägre nuvärde. I figuren kan även avläsas att investeringskostanden leder till mindre procentuell 

påverkan av nuvärdet ju längre livslängd systemet har. Exempelvis leder en 100% högre 
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investeringskostnad till att nuvärdet minskar med 35% om livslängden är 15 år. Om livslängden 

istället är 25 år blir minskningen av nuvärdet endast 20%. 

 

 
Figur 4.10: Nuvärde vid olika investeringskostnader och livslängd. 

4.4.2 COP 
Verkningsgraden för värmepumpar specificeras av leverantör för specifika förhållanden. 

Osäkerheter förekommer i dessa värden och dessutom är förhållandena inte desamma på Grinda 

Wärdshus på grund av variationer i bland annat temperaturdifferensen. Nuvärde och 

återbetalningstid vid olika COP-värden presenteras i figur 4.11. Ett COP-värde på 2 ger nuvärdet 1 

470 000 kr och återbetalningstiden blir 4.34 år. Ett COP-värde på 4 ger nuvärde 2 470 000 kr och 

återbetalningstiden 3.05 år. 
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Figur 4.11: Nuvärde och återbetalningstid med olika COP-värden. 

 

Det totala elbehovet för att driva värmepumpen beror på vilket genomsnittligt COP-värde som 

används, i figur 4.12 presenteras olika elbehov för olika COP-värden. Förutom att påverka den 

ekonomiska analysen enligt figur 4.11 leder ett ökat elbehov till en högre miljöpåverkan om ägaren 

köper el från något annat än utsläppsfria källor.   

 

 
Figur 4.12: Totalt årligt elbehov vid olika COP-värden 

4.4.3 KALKYLRÄNTA 
Kalkylräntan på 8% reflekterar inte nödvändigtvis verkligheten utan är ett avkastningsönskemål 

från Skärgårdsstiftelsen. Värdet på vald kalkylränta har stor effekt på vilket nuvärde som erhålls 
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vilket illustreras i figur 4.13 där räntan varieras från 5% till 10% vilket ger ett högsta och lägsta 

nuvärde på 3 400 000 kr respektive 1 900 000 kr. 

 

 
Figur 4.13: Nuvärde beroende av kalkylränta 

 

4.4.4 OLJE- OCH ELPRIS 
Beroende på hur priset för olja och el utvecklas blir besparingen olika stor. Hur stor påverkan 

prisutveckling har illustreras i figur 4.14 där två scenarion presenteras, ett där olje- och elpriserna 

stiger enligt förväntan och ett där de stannar på dagens nivå. Jämfört med tidigare resultat är det 

tydligt att prisutvecklingen är en faktor som har stor betydelse för projektets lönsamhet. 
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Figur 4.14: Nuvärde med och utan förväntad prisutveckling för olja och el 

 

Viktigt att notera är att investeringen återbetalar sig på under 4 år även med dagens elpriser.  

4.4.5 TOTALT VÄRMEBEHOV 
Värmebehov för Grinda Wärdshus har uppskattats utifrån information om oljeanvändning som 

verksamhetsägaren lämnat. Värmebehovet varierar naturligt beroende på årsmedeltemperaturen 

vilken kan avläsas i figur 2.2. Detta tillsammans med risk för felaktig uppskattning av 

oljeanvändning samt osäkerheter kring framtida förändringar av värmebehov leder till möjliga 

framtidsscenarion för vilka nuvärde och återbetalningstid presenteras i figur 4.15. Lönsamheten är 

större ju högre värmebehovet är. Enligt Nibe kan vald värmepump leverera upp till 188.5 MWh 

värme per år. Det bör noteras att maxeffektbehovet inte påverkas av värmebehovet. 

 

 
Figur 4.15: Nuvärde och återbetalningstid med olika värmebehov. 

4.4.6 RESTRIKTIVT RESULTAT 
För att uppskatta marginaler i resultatet kontrolleras lönsamheten för ett ogynnsamt scenario där 

investeringskostnaden är 600 000, livslängden är 15 år, ingen hänsyn tas till prisutveckling, 

kalkylräntan väljs till 10% och värmebehovet sjunker till 140 MWh/år. I denna kalkyl bortses även 

från restvärdet på borrhålen. Nuvärdet blir då 507 000 kr och återbetalningstiden 4.7 år.  

 

4.5 HÅLLBARHETSANALYS 

4.5.1 FOSSILA BRÄNSLEN OCH KOLDIOXID 
Då koldioxid är en produkt av förbränning kommer denna alltid att frigöras i naturen när 

förbränning används för uppvärmning. Även el som värmekälla kan ge upphov till koldioxidutsläpp 

beroende på vilken kraftkälla som använd vid produktionen men till skillnad från uppvärmning 
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med förbränning går det att producera el med metoder som inte ger upphov till koldioxidutsläpp. 

Fossila bränslen går inte att återställa inom en rimlig tidsram efter att de har förbränts och 

förbränning av fossila bränslen kan därför aldrig vara del av ett slutet kretslopp. Detta innebär att 

värmepumpar har möjlighet att vara miljömässigt hållbara medan en oljepanna inte har det.  

 

4.5.2  MILJÖBESPARING 
Uppvärmningen i Grinda Wärdshus ger idag upphov till utsläpp på ca 53 ton koldioxid per år. För 

varje år som oljepannan används kommer den ackumulerade miljöpåverkan från Grinda Wärdshus 

öka med denna summa. Genom att ersätta eldningsolja mot utsläppsfri el köpt från Telge Energi 

minskar verksamhetens miljöpåverkan samtidigt som det görs en ekonomisk besparing. En mer 

miljövänlig verksamhet lockar kunder och faller samman med Sveriges samt EU:s miljömål och 

därigenom även Skärgårdsstiftelsens miljömål. Oljeutvinning och oljetranporter innebär en risk för 

oljeläckage som ger negativ miljöpåverkan. Dessutom leder transporterna av oljan till 

koldioxidutsläpp då den ofta transporteras med fordon som drivs av fossila bränslen. 

 

4.5.3 DRIFTSÄKERHET 
När värmepumpen fungerar som den ska är den i princip underhållsfri. Däremot finns det många 

dyra delar som kan gå sönder till skillnad från oljepanna som är mindre tekniskt avancerad. 

Eftersom el levereras via ett fast distributionssystem behöver den inte lagras på plats till skillnad 

från oljan. Detta gör att inga extra transporter eller arbete behövs för att ha tillgång till el. Oljelagret 

tas bort och utrymmet kan användas till annat. Bristen på energilager gör dock att värmesystemet 

inte fungerar om ett strömavbrott uppstår. Då vattnet i radiatorslingan i nuvarande system pumpas 

runt med en eldriven pump har oljepannan samma svaghet. På grund av oljans utbredda 

användning i samhället är tillgången på sikt relativt säker. Däremot importerar Sverige all sin olja 

vilket innebär att oljeskandaler och politiska oroligheter i oljeexporterande länder kan orsaka 

fluktuationer i prisutvecklingen (avsnitt 2.6). I kontrast producerar Sverige mer el än vad som 

förbrukas inom landet och en stor del av elen kommer från fossilfria källor (avsnitt 2.7). 

 

El kan köpas från flera olika leverantörer och källor. En värmepump är ett flexibelt system som går 

att komplettera med elpatron eller en ny värmepump som kan dra nytta av befintliga 

energibrunnar. Prognoser kring utvecklingen av el- och oljepris visar att det nya systemet kommer 

fortsätta vara ekonomiskt fördelaktigt även i framtiden. 

 

4.5.4 SAMHÄLLSMÄSSIG HÅLLBARHET 
El går att framställa från många olika källor varav många inte är punktkällor och är svåra att 

begränsa vilket gör att många har möjlighet att producera el. Exempel på sådana källor är sol vind 

och vatten. Detta är bra för konkurrensen till skillnad från oljereservoarer som är punktkällor och 

kontrolleras och begränsas av dem som äger marken eller rättigheterna att utvinna oljan. Lokal 

produktion av el, minskade transporter, minskat importberoende och ökad konkurens på 

energimarknaden är alla bra för den samhällsmässiga hållbarheten. 

 



 

58 
  

4.5.5 VINNARE OCH FÖRLORARE 
Den största vinnaren vid ett byte till bergvärme är verksamhetsägaren som minskar sina kostnader 

för uppvärmning. Då det ingår ett styrsystem med bergvärmepumpen går den att fjärrstyra vilket 

kan tänkas innebära att verksamhetsägaren får ett mervärde av detta i form av ökad komfort. Med 

ett billigare och mer miljövänligt värmesystem blir byggnaden mer attraktiv att hyra vilket är 

fördelaktigt för Skärgårdsstiftelsen. Eftersom Skärgårdstiftelsen står för investeringskostnaden blir 

det på kort sikt en ekonomisk kostnad för dem. Genom en hyreshöjning kan Skärgårdsstiftelsen 

göra en ekonomisk förtjänst på lång sikt genom ökade intäkter. Entreprenören som säljer och 

installerar värmepumpen gör en ekonomisk vinst liksom alla underleverantörer ner till 

producenterna. Även nätägare, elleverantörerna och elproducenterna gör en ekonomisk vinst då 

värdshusets elkonsumtion stiger. 

 

För oljeleverantörer samt oljeproducenter innebär bytet istället en ekonomisk förlust då deras 

försäljning minskar. Detta leder i sin tur till en viss samhällsekonomisk förlust i form av uteblivna 

arbetstillfällen. 

 

Den miljömässiga vinsten i form av minskade koldioxidutsläpp på 53 ton per år gynnar hela 

samhället inklusive Skärgårdsstiftelsen som tar ett steg närmare mot målet att det endast ska 

bedrivas miljömässigt hållbar verksamhet på deras öar i skärgården.  

 

4.6 KÄLLKRITIK 
Större delen av information presenterad i litteraturstudien har erhållits från statliga organisationer 

samt från direkt kontakt med specialister. Då en stor del av informationen kring värmepumpar 

kommer från leverantörer med ett säljintresse kan dessa anses vara mindre pålitliga men 

kompletterande källor har använts för att verifiera större delen av denna information.  

 

Delar av de presenterade värden i avsnitt 2.9 som avser Grinda Wärdshus är baserade på 

information från verksamhetsägare och innehåller osäkerheter då de är uppskattade, andra värden 

har tillhandahållits av exempelvis elnätsägare, elleverantör samt oljeleverantör och är mer pålitliga 

då det finns skriftligt underlag för dessa värden i form av fakturor.  

 

Vid analysen kring prisutvecklingen av olja och el skulle möjligtvis en framtidsprognos ha varit att 

föredra före den trendutveckling som använts. Tyvärr har ingen sådan prognos funnits som varit 

utförlig nog för att kunna användas i en ekonomisk analys. 
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5 SLUTSATS 
En bergvärmepump på 40 kW enligt rekommenderad dimensionering av modell Nibe 1345 skulle 

lämpa sig som värmekälla i Grinda Wärdshus. Grinda Wärdshus uppfyller kraven för att få tillstånd 

att installera en bergvärmepump. Detta tillstånd söks av installatören vilket ingår i insamlade 

offerter. 

 

TA brunnsborrning rekommenderas som installatör vid ett utbyte då de levererar en 

helhetslösning med allt material och arbete inklusive alla nödvändiga transporter till Grinda och 

bortforsling av oljepannan och oljelagret till ett fast pris.  

 

Ett anbud från installatören finns att tillgå från leverantören med möjlighet till färdigställande 

under sommaren 2013. Investeringskostnaden för bytet uppgår till ca 600 000 kr ex moms. I 

anbudet ingår 6 års garanti på både arbete och delar. Det är troligt att ett byte från oljepanna till 

bergvärmepump i Grinda Wärdshus skulle återbetala sig inom 4 år. Nuvärdet för bytet beräknas till 

ca 2.4 miljoner kr.  

 

Vid ett byte skulle Grinda Wärdshus minska sin miljöpåverkan med 53 ton koldioxid per år i form 

av utebliven oljeförbränning. Om trenden för olje- och elpriset försätter blir skillnaden i 

driftskostnad mellan oljepannan och bergvärmepumpen större för varje år som går. Att så snart 

som möjligt byta ut Grinda Wärdshus oljepanna mot en bergvärmepump är en lämplig åtgärd som 

vore socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. 
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Vår idé 

 

T.A. Brunnsborrning & VVS AB (TA) har 

en enkel idé – vi vill fungera som 

företrädare för de som väljer att 

investera i modern teknik för 

uppvärmning. Den som investerar i nya 

värmesystem ska känna sig säkra på att 

de betalar rätt pris, och att leverans- och 

installation sker enligt avtal.  Det är vår 

enkla idé. 
 

Branschkunskap 

 

TA har ett brett kontaktnät och god 

erfarenhet av en mängd 

installationer. Vi vet vad som kan gå 

fel och vi vet hur man kan undvika 

förseningar och fördyringar. Vi vet 

också vad en installation ska kosta 

och fungerar som en garant både för 

att ni som beställare väljer rätt 

utrustning och till rätt pris. 

 

Oberoende 

 

En förutsättning för att vi ska klara vårt 

uppdrag att tillvarata kundens intressen är 

att vi själva står fria från bindningar till 

leverantörer. TA har därför valt att inte 

företräda någon enskild leverantör utan 

utgår istället från vilken produkt som passar 

bäst till varje installation. Det ger oss större 

möjligheter att hjälpa kunden att finna 

optimala lösningar, vilket är hela skillnaden. 
 

FORUM – NACKA KYLA 

BERGVÄRMEINSTALLATION MED NIBE 120 kW 

 

 
Skansen 

http://www.tabrunnsborrning.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

EL-STYR 

 

 
 
 

MILJÖKONTOR 
BESLUT FÖR  
BORRNING 

 

 

 
EGNA 

BORRARE 
 
 

 

 
 
 
 

BYGG 

 

 
 
 
 

ISOLERING 
VARMA & 

KALLA RÖR 

 
 
 
 

LEVERANTÖR 

ALLA 

 
 
 
 

CERTIFIERAD 
VVS-

INSTALLTÖR 
 

 
 
 
 

ALLT UNDER 

ETT TAK 

Skräddarsytt 

 

Vi skräddarsyr en lösning till varje 

kund och projekt. Vi väljer den eller 

de produkter som är bäst lämpade 

samt de installatörer hos oss som är 

mest kompetenta för just Er an-

läggning, allt för att ni som kund ska 

bli helt nöjd och få en miljövänlig och 

ekonomisk värmeanläggning till rätt 

pris.  
 

 
One-stop-shopping 

 

Många som investerar i berg, jordvärme - och frånluft har upplevt att de hamnar mitt 

emellan tillståndsgivare, leverantörer och installatörer. Så ska det inte vara. TA är 

kundens enda kontakt och tar hand om både byråkrati och logistik.  
 

TA, kopplar ihop de yrkesgrupper som är involverade, håller i projektet och ser till att 

allting går enligt plan. Vi sammankallar byggmöten, sköter den dokumentation som 

installationen kräver, vi fungerar som kundens personliga projektledare. 

 

  

MILLESGÅRDEN LIDINGÖ  

http://www.tabrunnsborrning.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partners 

 

TA kan leverera samtliga märken, 

produkter och installationer inom 

värme, kyla och VVS. Vi utför även 

stambyten i större fastigheter. Vi 

samarbetar med en rad 

underleverantörer men alltid med dem 

som vi vet tillhör marknadens bästa.  

 

En viktig oberoende samarbetspartner 

är ÅF Ångpanneföreningen som 

genom sin mångåriga erfarenhet 

skaffat sig ett rykte som en av de 

bästa och mest pålitliga konstruktions 

och ingenjörsföretag. ÅF har arbetat 

med undercentraler sedan många år 

små som stora och arbetar dagligen 

med stora dimensioneringar av 

värmepumpar och värmesystem. ÅF 

har god kunskap om flöden, grova 

dimensioner och omfattande 

rördragning, bl.a. arbetar de med oss 

även gällande solceller där vi ligger 

långt framme. Idag är det fullt möjligt 

att driva Er anläggning helt utan 

kostnad, överskottselen skicka tillbaka 

till elbolagen och ni betalar inget för 

den el ni själva använder. 

 

 

 

KONTAKTPERSON, INSTALLATION 
TOTALENTREPRENÖR 
Thomas  
T.A. Brunnsborrning & VVS AB 

Ledingenäs Gård  
741 90 Knivsta 
Tel: 018 - 34 55 20 
Tel:08-660 06 66 
Thomas mobil:  
0709 - 73 67 50 
Mail:info@tabrunnsborrning.se 

www.tabrunnsborrning.se 
Org. Nummer. 556587-0622 
 

 

 
 
LEVERANTÖR 

NIBE AB 
Kont.per: Peter Eriksson 
Box 14 
Järnvägsgatan 40 
285 21  Markaryd 
Tel: 0433 - 73 000 
Fax: 0433 - 73 190 

info@nibe.se 

 
 

 
KONTAKTPERSON, PROJEKTLEDARE 

Chris Hedjerson 
T.A. Brunnsborrning & VVS AB 

Ledingenäs Gård  
741 90 Knivsta 
Tel: 076-2255996 
Mail:chris@co2nordic.com 
www.tabrunnsborrning.se 
 

 
QR kod mobil och platta 
www.tabrunnsborrning.se 

http://www.tabrunnsborrning.se/
mailto:info@tabrunnsborrning.se
http://www.nibe.se/
http://www.nibe.se/
mailto:info@nibe.se
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ALLMÄN ORENTERING 
 
Entreprenaden omfattar installation av en komplett bergvärmepumpanläggning. 
 
OMFATTNING 
 
Energibrunnar borras på totalt 1 016 meter (AKTIVT BORRHÅL/254 meter x 4 st) fördelat ca 4 hål till Er 
fastighet. Det ingår rör indragna i UC (Pannrum) från mark där borrhål kan borras inklusive fyllning av 
(Bioetanol 28%) på det nya hål som görs i denna entreprenad. Ett komplett värmesystem med 
bergvärmepump bygg upp i undercentral UC 1 enligt beskrivning, flödesschema och planritning. Watt per 
meter blir 30 W/m för att få ut max av anläggningen. 
 
Kommande värmesystem eller befintligt tappvarmvatten- värmesystem och det nya värmepumpssystemet 
inkopplas i UC enligt ritningar, visas när kontrakt är skrivet. 
 
Distansskålar, dämpkorgar och rörkomensatorer kommer att monteras och användas i infästningspunkter 
för minimering av vibrationer till omgivning i fastighet. 
Även värmepump installeras med ljudhuvar från fabrik och extra isolering innanför och i värmepump är 
standard från fabrik, vilket gör dessa pumpar till det tystaste på Svenska marknaden, låter som ett 
kylskåp. 
 
Anläggningen kommer att in-justeras till angivna flöden enligt schema. Värmesystemets högpunkter 
förses med avluftningar och lågpunkterna med avtappningar. 
 
Injustering av värmepump och avluftning av berörda radiatorer ingår, vid ett tillfälle eller tills 
anläggningen fungerar felfritt. 
 
Alla arbeten som erfordras för att leverera en komplett fungerade fullt drifttagen anläggning 
ingår i denna entreprenad oavsett yrkesgrupp. Som kompletta borrhål, rörarbeten, bygg-
arbeten samt el- och styrarbeten ingår i denna entreprenad. 
 
Mängder och mått tas från ritningar samt vid platsbesök. Föreskrivet material kommer inte att bytas ut 
utan beställarens medgivande alltså från Er och TA kommer att informera sig om arbetets omfattning. 
Extra ersättning kommer inte att ges.  
 
All ingående utrustning monteras och installeras enligt fabrikens anvisningar. 
 
Uppbyggnaden av den nya UC 1 kommer att ske i enlighet med beställarens önskemål TA, (T.A. 
Brunnsborrning & VVS AB) behöver vi ca 5 dagars inställelsetid för installation från beställning. ( Leverans 
av VP tar från beställning i-dagsläge ca 1 dag, dessa finns på vårt lager) Tidsplan för installation enligt 
följande: Installation av värmepump och ackumulatorer ca 5 dagar. Borrning av energihål ca 4 
arbetsdagar då vi kommer att minst använda upp till 1 maskiner för borrning installationen kan påbörjas 
parallellt med borrningen. 

 
Garantiåtagande kommer att beskrivas närmare senare i denna beskrivning. (ABT 06) 
 
Vid kortvariga driftstopp (vid omkoppling, etc.) skall TA aviseras till beställaren i så god tid som det är 
möjligt. Med information på vår hemsida, flygblad eller via mail alla informeras som är berörda. 
 
Intransport av VP=Värmepanna, övrig utrustning samt håltagning med efterlagning ingår i denna 
entreprenad. 
 
Eventuella erforderliga provisoriska installationer för att säkerställa fastighetens värme och varmt vatten 
under byggtiden ingår i denna entreprenad. Detta innebär att vi skulle kunna sätta in en elpanna när som 
helst för att få igång värmen eller placera om befintliga beredare för tillfällig värme, idag finns panna med 
försörjning av värme så denna får gå till nya anläggningen är klar. 
 
Påkoppling av radiatorer samt varmt och kallt ingår, installatörerna skär sig in på ledningar som kommer 
utanför UC men som är indragna i UC. 
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EL- OCH STYRARBETEN  
 
El-maning till värmepumpen ingår i denna entreprenad och kommer att utföras av behörig el-personal, 
vilka vi kommer att annonsera vid senare tillfälle när avtal skrivs. 
 
El-matning till UC 1 kommer beställaren att dra fram med rätt servismatning, skall vi utföra detta tar vi ut 
1:1 på faktura från elleverantör. Ett nytt elskåp skall installeras och även ny för kommunikationsenhet för 
att kunna koppla Internet till värmepump styrenhet som gör det möjligt att övervaka VP från vilket 
övervakningsföretag eller från TAAB. Beställare får själva stå för nätlina in till modul/Internet. 
 
El-panna NIBE Elk  
 
Ström vid maxeff. (A) Bestäms efter förutsättningar i fastigheten. 
 
EP NG:s säkerhetsutrustning ingår i denna el-panna 
 
LEGIONELLA 
 

Anläggningen är helt Legionella säker, varmvattenberedning görs genom att inget varmvatten lagras 
under någon längre tid samt höga temperaturer är i beredare samt högt tryck ligger ut i nät. Detta gör det 
helt omöjligt för batterier att växa. 
 
SVETSNING/HETAARBETEN 
 
Vid svetsade fogar, certifierad personal. Brandskydd så är TA certifierade. 
 
GARANTIER 
 
5 år på installationen från TA, TA erbjuder ett extra år alltså 6 års garanti på installation, 3 års garanti på 
VP från att VP är i drift och fungerar med den funktion som vi har bestämt (besiktigad).  
 
BESPARING / ÅR 
 
Besparingen är baserad på att vi jämför ett system antingen el-uppvärmt eller fjärrvärme. Besparingen 
skulle bli 188 425 kr/år, Payoff blir ca 3,9 år 
 
INJUSTERING AV VÄRMESYSTEMET  
 
Avluftning av värmesystem ingår i denna entreprenad om så behövs, är det problem med radiatorer i 
fastigheten skall detta annonseras från start av installation från föreningen. 
 
FAKTURERING  
 
Enligt betalningsplan, eller enligt ök med beställaren 
 
TIDSPLAN 
 
Se separat tidsplansdokument eller sid, ges vid avtalsk. 
 
STORLEK PÅ AKUMULATORTANK 
 
Ackumulatorvolym för varmvatten skall kontrolleras före slutprojektering. Beräknad till 1000 liter + 500 liter Borö beställd 
av Er beredning och förvärmning av tappvarmvatten. 
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UTRUSTNING 
 
Hermetiska scrollkompressorer 
Kondensor hellödd rostfri plattvärmeväxlare isolerad 
Ljudhuvar monteras över kompressorerna, sitter ifrån fabrik 
Torkfilter 
Synglas med fuktindikering 
Förångare hellödd rostfri plattvärmeväxlare isolerad 
Termiska expansionsventiler 
Flödesvakt för kall sida 
Prossostater HP/LP med manuell återställning för HP 
Frysskyddsfunktion med manuell återställning 
Drifttidsmätare för samtliga kompressorer 
Avluftning Spirovent eller liknade 

Flexibla kopplingar för KB/KM anslutningar 4 st 
Dämpare för uppställning  4 st x 4 
 
APPARATSKÅP 
 
Skyddsklass IP 44 
Inkoppling av kraft 400 V på huvudbrytare med 5-ledare 
Plintar för interna och externa kopplingar 
Säkringar och startapparater 
Display för visning av driftstatus, larm, är- börvärden. Visas på VP 
NIBEs egen servicepersonal startar upp maskinen direkt från fabrik för att säkerställa 100 % drift på 
anläggningen samt stå för garantin. 
Serviceavtal går att få på denna anläggning  
 
EXTERNA ANSLUTNINGAR 
 
Larm KB-EXP1 
Externt start/Stopp 
Driftindikering och summerlarm 
 
Aggregatet levereras med utförande enligt gällande CE-direktiv, är färdigfyllt och komplett el-utrustat så 
att endast kraft- och rörinkopplingar erfordras. 
 
Köldbärar-/kylmedelledningar och varmvattenledningar skall före aggregat förses med sil (maskvidd 1,0 
mm). 
 
Vattenmätarekonsoler samt vattenmätare tillhandahåller vi med . 
 
TEKNISK DOKUMENTATION FÖR VP I UC1 
 
2 omgångar driftinstruktioner insatta i A4-pärmar. 
2 omgångar underhållsinstruktioner sätts in i drift och 
underhållspärmar. 
Entreprenören ska informera anläggningens drift- och 
underhållspersonal avseende aktuella styr- och övervakningsinstallationer. Tidsåtgång: 2 gånger à 4 
timmar ingår. Även utbildning kommer att ske på NIBES kontor i Infra City Upplands-Väsby för 
driftpersonal om så önskas.(Annars på plats, Globen Arenav. 41, 12 tr) 
 
 

MÄRKNING AV GIVARE OCH CIRK-PUMPAR 
 

Märkning av givare GT samt cirkulationspumpar ingår. 
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KULVERT TILL UC ALLT UTANFÖR UC STÅR BESTÄLLARE  
 
Ledning som service eller kulvertar står beställaren för och ingår inte i entreprenörens åtagande. Rör och 
ledningar skall sluta innanför UC, eller enligt avtal och ök 
 
T.A. Brunnsborrning & VVS AB följer i denna ramhandling: 
 

 ABT 06 (Med 5 års garanti på installation, utökad till 6 år) 

 AMA 98 

 AFS 1999:4 tryckbärande anordningar 

 Gällande Svensk Standard 

 Svensk Kylnorm 

 EMC-direktiv 

 Media-/Energileverantörers krav 

 LVD 

 ELSÄK_FS 2004:1 

 MD 

 
 

TERMISKISOLERING AV INSTALLATION 

I denna entreprenad ingår isolering av brine från borrhål – kallt och varmt 
vatten samt uppmärkning. Detta för att förhindra kondens på rörledningar.  

 

VATTENMÄTARE INKL. KONSOLLER 

Avstängningsventiler ingår i denna entreprenad och utförs av certifierade VVS-
montörer. 
 
 
ERSÄTTTNING UTÖVER DENNA ANLÄGGNING 
 
Vid ersättning utöver denna entreprenad tar vi ut en ersättning på 477 kronor exkl. mervärdesskatt, dessa 
beställningar utförs gärna när anläggning är klart eller enligt ök. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.A Brunnsborrning & 

VVS AB 
Ledingenäs Gård  
741 90 Knivsta 

Tel:08-660 06 66 

Thomas mobil:  

0709 - 73 67 50 
Mail:info@tabrunnsborrning.se 

www.tabrunnsborrning.se 

Org. Nr. 556587-0622 
 

 

mailto:info@tabrunnsborrning.se


 

Dokumentnamn / Titel, Kapitelrubrik 

 

Värmepump-totalentreprenad 
Installation 

 

Kapitelbokstav /Sidnr 

 

5 (11) 
 

Handläggare 
CH/TAAB 

 

Projektnr / Anbudsnr 
VP 20130425 

 

Datum 

2013-04-25 

Grinda Wärdshus 

1 ST UNDERCENTRAL VÄRMEPUMPAR  

KOMPLETT VÄRMECENTRAL 
Status 

Komplett installation 
 Rev. Datum 

 

 
 
 

BRUNNSBORRNING 
 
NORMBRUNN 97, ENERGIBRUNN 
 
Vi borrar i enlighet med Normbrunn 97 och följer alla miljökrav gällande denna lag. Vi har valt att borra 
med en borrutrustning och har satsat på senaste teknik- miljö och kommer därför i denna entreprenad att 
utföra detta jobb snabbt, p.g.a. plats kommer endast ett borraggregat att användas. 
 
TA som borrare har funnits sedan 1997-talet har gedigen erfarenhet med erfarenhet från oljeborrning 
utanför Norge och har investerat i miljövänliga och isolerade borrmaskiner som är även godkända i 
storstad och city. Borraren är van att borra åt kursgårdar, byggbolag och fastighetsbolag, eller 
flerbostadshus och tar den hänsyn som behövs för anläggningen i samråd med beställaren. TAs 
brunnsborrare har alla certifieringar som behövs för att utföra denna entreprenad.  
 
Då grundvatten och berg oftast ligger nära mark är det sällan extrakostnader tillkommer, för att nå berg, 
se specifikt vad som igår nedan. 
 
Finns träd, buskar eller plattsättning som Beställaren är rädd om skall entreprenören skydda dessa på 
bästa sätt och i samråd med beställaren. 
 

Vi kopplar ihop samtliga köldbärarledningar i brunnar som är utrustade med avstängningsventiler och 

injusteringsventiler för varje energibrunn. Dessa sitter samlade i UC lättåtkomligt.  
 

 
 

Våra borrare har Erfarenhet av flera hundra borrhål vid samma installation. 
 
Vi kommer att minst 6 meter foderrör, varav minst 2 meter av dessa kommer att sitta fast berg 
 
Isolering ingår på brinerör för att slippa kondens med avrinning i UC och som följd vattensamlingar. 
 

Provtryckning av kollektorsystemet samt fyllning av detsamma med erforderlig mängd frysskyddsvätska 

(Bioetanol 28%) ingår. 

Omhändertagning av borrkax (borrmjöl) tas i miljöcontainer vid borrning. Borrkaxet körs till tipp för 
miljöhantering efter avslutad borrning. 
 
 
MILJÖKONTORET/TRAFIKKONTORET/BORRPLANER 
 
I denna entreprenad ingår det att TA gör en godkändborrplan med tillstånd/anmälan så ni som kund och 
beställare endast betalar anmälningsavgiften till kommunen. 
 
FÖRSÄKRINGAR 
 
Installatören, borraren, el o styr har försäkringar som täcker denna entreprenad och större. 
 
F-skattebevis finns, kommer att stå på faktura. 
 
I denna entreprenad bjuder TA på ett hål ca 244 meter. 
Detta kan vi göra då vi äger vår utrustning, i borrhålet ligger vinningen i stort. 
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 AGGREGAT MED PUMP ELLER KOMPRESSORER 
 
 VÄRMEPUMPSAGGREGATET, TYP ENHETSAGGREGAT, MED 

VÄTSKEBERÖRD FÖRÅNGARE OCH VÄTSEBERÖRD KONDENSOR 
 

 

VP1 Värmepump typ NIBE med vätskekyld kondensor, värmeväxlare av typ 

 Plattvärmeväxlare och hermetiska scrollkompressorer i ljuddämpande hölje. 
 Förberedd för framtida kyla. Tillval. 
 
 
Leverantör: NIBE, tlf. 0433-73 000 / ANG. Stockholm 
 
 Aggregat: NIBE Fighter 1345-40 = 40 kW 
 
  
 
  
INFO NIBE: Energibesparing 

Tack vare avancerad värmeöverföringsteknik och smart styrning är NIBE en av det 
finaste aggregatet samt mycket energisnåla. Denna värmepump levererar dessutom 
65 gradigt vatten samt levererar även varmt vatten och värme till radiatorer samtidigt 
vilken är en fördel så det inte blir brist på varmt vatten eller värme till radiatorer. 
Ökad effektivitet ger lägre energiförbrukning, vilket i slutänden leder till minskad 
växthuseffekt. Flera mindre kompressorer göra att maskinerna jobbar så mycket det 
precis behöver, tar man andra leverantörer som vi har eller arbetar med skulle det 
finns risk för missljud kanske ända upp till högst belägen lägenhet, missljud vandrar 
upp i fastigheten och orsakar problem för Era medlemmar i bostadsrättsföreningen. 
Sedan är det längre leveranstider på andra märken. Då vi har många års erfarenhet 
av installation av värmepumpar och kan idag köpa vilket märke som passar bäst för 
respektive fastighet med 10 000-tals lägenheter bakom oss så vet vi hur och vilka vi 
skall samarbeta med vi väljer bara det bästa i branschen. (Boka gärna demonstration 
av befintliga anläggningar som vi gjort under åren, kontakta Chris Hedjerson på tlf. 
076-2255996) 

  

  Fastighetsstyrning 
 
 Fastighetsstyrning ingår i denna entreprenad. 
 

Larm sker via webbgränssnitt i tilläggsmodul RCU 10 

 
TIPS! 

Besök http://www.nibeuplink.com för mer information. 
 
med visning av flödesbild och i realdata. Avläsning av bör- och ärvärden, 
larmhanering och drifttillstånd skall kunna ske via gränssnittet. 
 

Larm skickas och vidarbefodras via SMS eller mail. 
 
Beställaren beställer och står för IP-adress, samt drar fram nätkabel, TA kan göra det 
mot 1:1 på faktura eller enligt ök. 
 
Terminal med skärm ingår för att se aktuell status värme och cirkpumpar på 
plats. 
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T.A Brunnsborrning & VVS AB har lämnat budgetförslag på bergvärmepump inklusive 

installation en helt nyckelfärdig lösning. 

 

 
 
INFO: 
Vi har valt att räkna på NIBE Värmepumpar som har liten felmarginal och extremt stor organisation 
bakom sig, är en Svensk tillverkare. Värmepumpen är helt isolerad, även huvar på kompressorer är 
monterade, vilket gör dessa VP extremt tysta. NIBE har fått best i alla tester se deras hemsida 
www.nibe.se  
 
Med en ganska enkel lösning får man en bra funktion, dB 1 meter vid värmepump är mindre än 45 dB, 
mycket tysta värmepumpar med tanke på UC=Undercentralen är belägen i fastigheten.  
 
Utrustning enlig nedan bilaga sida, se nedan. 
 
 
Totalt pris: Kronor 589 700:- 
 priset är exklusive mervärdesskatt 
   
 
 Gäller 1 stycken UC 
Transport/försäkring 5 000 kr exkl. moms för att få ut utrustning till Grinda 
Wärdshus 
 
Betalningsvillkor: Se Fakturering och betalning, enligt ök med Grinda Wärdshus 
 
Leveransvillkor: Fritt installerat 
 
Leveranstid: VP finns på lager, inkl. material + 2 arbetsveckor till färdigställande av 

hela anläggningen i UC1 samt intrimning. 
 Vi kan starta installation redan V. 20 onsdag 17 maj om så 

önskas.  
 Allt hänger på myndigheter som borrtillstånd och el för större ledning 

in från nätleverantör som ex. Fortum när denna anläggning kan göras. 
 
Leveransbestämmelser: ABT 06 med garanti 3 år från leverans av aggregat från leverantör,(3 

års garanti från slutbesiktning) 6 år på installation från besiktning. 
 
Offertens giltighetstid: 30 dagar 
 
El info: Elen är indragen fram till pannrum. Utökad el, Kraftmatning ingår ej, 

kan dock utföras mot uppkommen kostnad med påslag 1.1. ( Detta 
efter behov) Påslag på elleverantörsfaktura, om föreningen vill så kan 
TAAB ordnade detta så allt dras in enligt norm. 

 
 
Fakturering:   Fakturering sker enligt ABT 06, eller enligt överenskommelse med beställaren. 
    Se förslag. 
 
 
 

CE-märkning CE-märkning Anläggningen är CE-märkt enl. AFS 1994:48 med 

tillhörande ändringar. Tolkning av gällande EG-direktiv av 
branschsammansatt styrgrupp. ”CE-märkning av installationer i 
byggnader” utgiven av Förlags AB VVS skall ligga till grund för CE-
märkningen. 
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FÖRK.   PRODUKT INFO  Antal 
 
VP1,2 NIBE VP  
 Värmeeffekt / 40 kW 
 Driftström 47,1 A 

 Köldmedie  (R410A) 2 x 2,4 kg   
 Värmebärare 38/45°C 3.9l/s 
 Köldbärare 1- (-3)°C, 5.0l/s 1 
 
VP1  Värmepump nr 1 FIGHTER 1345-40 NIBE  Master 
 

BVK Bergvärmekollektor utförande med normbrunn 97 

  P kW Längd 1 016 meter (AKTIVT BORRHÅL/254 meter x 4 st) 
Vid avstånd längre än 4 m till berg tillkommer kr 477:- / m 
Vid avstånd längre än 6 m till grundvatten tillkommer kr225:-/m 

 Schaktning med återfyllning med grovplanering av markyta ingår. 1 
 (Då provborrning ej är utförd står detta kvar) 
 
AS  Styrutrustning i med apparatskåp. 1 
 
ELP  Elpanna Värmebaronen/NIBE Elk  
  1 
 
GT  Givare  enligt ritning 
 
AVL Avluftning monteras på höjdpunkter  0 
 
BL  Blandningskärl för köldbärare  1 
  
Ack 1  Ackumulator 
 Volym 1000 liter exempel, liggande eller stående 2 
 
Ack 2 NIBE 500 liter för varmvatten med spets, Borö 500 Befintlig köpt tidigare av kund. 1 
 
CV-P1  Cirkulationspump värmebärare 
 Flöde 3.9l/s 1 
 

CV-P2  Cirkulationspump köldbärare 
 Flöde 5.0l/s 1 
 
ÅV-P3  Cirkulationspump VVC, om det finns 
 Flöde l/s 1 
 
 Rörteknisk installation  Enligt rit. 
 
 Elinstallation för drift och styrutrustning, innanför UC 
 kraftmatning av VP/ELP/AS/VVB inne i UC1 ingår 1 
 
 Start och justering sker på plats, utbildning 2 x 2 / År 
 
 

Webbgränssnitt med visning av flödesbild och aktuella data för  
uppkoppling via Internet. Går även få på SMS, och mail ingår. 1 

 
  Demontering av befintliga beredare och borttransport ingår 
 
 
 
 
 
 

T.A Brunnsborrning & 

VVS AB 
Ledingenäs Gård  
741 90 Knivsta 

Tel:08-660 06 66 

Thomas mobil:  

0709 - 73 67 50 
Mail:info@tabrunnsborrning.se 

www.tabrunnsborrning.se 

Org. Nr. 556587-0622 
 

 

  

mailto:info@tabrunnsborrning.se


 

Dokumentnamn / Titel, Kapitelrubrik 

 

Värmepump-totalentreprenad 
Installation 

 

Kapitelbokstav /Sidnr 

 

9 (11) 
 

Handläggare 
CH/TAAB 

 

Projektnr / Anbudsnr 
VP 20130425 

 

Datum 

2013-04-25 

Grinda Wärdshus 

1 ST UNDERCENTRAL VÄRMEPUMPAR  

KOMPLETT VÄRMECENTRAL 
Status 

Komplett installation 
 Rev. Datum 

 

 
 
 

 PUMPAR   
 
 
 Pumpar av fabrikat Grundfors med motflänsar. 
 
 Samtliga pumpar förses med vibrationsisolatorer mot rörledningar och  
 Golv. 
  
VS2 Cirkulationspump för värme med styrning för konstant tryck. 1 st 
 Grundfors, UPE 65-120 F 
 Flöde 6,7  l/s 
 Tryckflöde 80  kPa 
 Eldata 1150 W 3 x 400 V 2.05 A 
 
KVP-P1 Cirkulationspump för köldbärare.     1 st 
 Pump förses med pumppelare (höjd 500 mm) med rostfri  
 Dropplåt och dräneringsledning till golvbrunn. Axel tätas för  
 bioetanol. 
 Grundfors, TP 65-170/4 
 Flöde 8,7  l/s 
 Tryckflöde 150 kPa 
 Eldata 3000 W 3 x 400 V 7.2 A 
  
KVP-P2 Cirkulationspump för värme/kylmedel    1 st 
 Grundfors, UPS 65-180 F 
 Flöde 6,0  l/s 
 Tryckökning 100 kPa 

 Eldata 1550 W 3 x 400 V 2,9 A 
 
VV-P1 Cirkulationspump för tappvarmvattenladdning   1 st 
 Grundfors, UPS 32-120 F 
 Flöde 1,6  l/s 
 Tryckökning 50 kPa 
 Eldata 400 W 3 x 400 V 0,78 A 
 
 
INFO:  Reservation för andring av pumpar, i samråd med beställaren om  

ändring sker 
 
 
 
 
  SILFILTER 

 
SIL1  Silfilter, AT 4031, dimensionering    Enligt ritning 
 
  Silfilter med maskvidd 1,0 mm. 
  Avtappningsventil 15 
  Manometer, M1, Över filter, AT 1812  
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RÖRLEDNINGAR 
 
 
KV11 Tappvarmvatten Kopparrör, isol. Serie 41, kondens och plastplåt enli. Ritn 
VV11 Tappvarmvatten Kopparrör, isol. Serie 43, plastplåt enli. Ritn 
VVC11 Tappvarmvatten Kopparrör, isol. Serie 43, plastplåt enli. Ritn 
VS11,VS21 Värmevatten Kopparrör, isol. Serie 43, plastplåt enli. Ritn 
KB11 Köldbärare Kopparrör, isol. Armaflex 19 mm enli. Ritn 
 
Samtliga rörledningar monteras avvibrerade från bjälklag och väggar med upphängningsisolatorer från 
Vibratec Akustikprodukter eller likvärdiga. Projektering och dimensionering utförs av entreprenören med 
hjälp av Vibratec Akustikprodukter, 0176-207880 

 
 
 
Isolering förses med distansrörskålar på köldbärare vid svep. 
 
 
VENTILER 
 
Dimensioner enligt ritning 
 
Eller likvärdiga. 
 
Ventiler monterade i köldbärarkrets isoleras Armaflex 13 mm. 
 
AV1 Avstängsventil  AJ eller likvärdiga: AT3611, AT3614, AT3616, enli. Ritn 
AV2 Avstängsventil AJ, Armatur Jonhsson enli. Ritn 
AV3 Avstängsventil AJ, Armatur Jonhsson enli. Ritn 
RV1 Reglerventil TA:STAD, STAF  enli. Ritn 
BV1 Backventil Armatec: AT 1114 enli. Ritn 
SÄV1 Säkerhetsventil ansl. 25mm, öppningstryck: 4 bar enli. Ritn 
VR1 Ventilrör Durgo, ansl. 42 mm, RSK: 431 13 53 enli. Ritn 
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TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLNING AV INSTLLATIONER 
 
Under den löpande garantitiden skall entreprenören (TA), se till att serviceåtgärder utförs rätt som 
(smörjning, rengörning eller dylikt) som enligt tillverkaren föreskrivs för de enskilda sakvarorna. Dock 
skall minst två servicebesök per garantier utföras, varvid det sista besöket skall ske inom 30 dagar innan 
garantitidens utgång. Förbrukningsmaterial som skall bytas vid service skall ingå. 
 
Entreprenören ansvarar under garantitiden för anläggningens funktion enligt entreprenadhandlingar. 
Kontroll av anläggningens funktion skall under det första garantiårat göras av entreprenören vi fyra 
senare tidsbestämda tillfällen en gång per 3 månad. Denna kontroll skall utföras tillsammans med 
beställarens representant och protokoll skall upprättas. 
 
Provningar skall genomföras oavsett om anmärkning mot anläggnings funktion föreligger eller inte. I 
entreprenadens åtagande ingår att avhjälpa och bekosta alla vid provningarna framkomma fel och brister. 
 
I händelse av att varaktigt godkänt funktionsförhållande inte erhålls inom första garantiåret skall 
ytterligare erforderliga funktionsprovningar utföras av entreprenören till dess varaktiga 
funktionsförhållande erhålls. 
 
TA kan även skriva ett serviceavtal direkt med Grinda Wärdshus för att anläggningen alltid skall fungera 
på bästa sätt och garantier skall gälla, väljer Grinda Wärdshusatt anlita ett övervakningsföretag som är 
certifierade gäller även garantin, funktion och värmedrift. 
 
Avtalförslag kommer att lämnas vid avtalskrivning om så önskas. 
 
FÖRSKOTT 

 
Kommer ej att ske utbetalning sker enligt betalningsplan. 
 
SLUTBESIKTNING 
 
Slutbesiktning skall ske av beställare utsedd besiktningsman. Besiktningsman skall godkännas av båda 
parter. ( Vid denna typ av anläggning kan slutbesiktning ske utan utvald besiktningsman och då istället 
tillsammans med Beställaren (TA med installatörer). 
 
FAKTURERING/BETALNING 
 
Fakturering sker via T.A. Brunnsborrning & VVS AB och är upplagt på följande sätt. Total köpeskilling är 
589 700 kronor exkl. mervärdesskatt (Femhundraåttioniotusensjuhundra kronor).  
 
Fakturering sker enligt ök med beställaren se separat bilaga, lämnas vid kontraktsskrivning och skrivs in i 
avtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betalning sker till vårt Bankgiro på Nordea. 
 
Bankgiro: 5567-5870 
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KVALITETS- OCH MILJÖPLAN 
 

TA Miljötänk 

Vi anser att kvalitet och miljö följs åt, och har därför en policy som täcker  
bägge områdena. Vår kvalitetspolicy och miljöpolicy är mycket enkel. 
 
Vi skall leverera kvalitetsvaror och –tjänster till våra kunder! Detta skall göras med hänsyn till vårt miljötänk. 
 
Detta uppnår vi genom att: 
 
-styra företaget så att kundernas behov påverkar inriktningen av dagligt 
arbete och hur vi skall förbättra oss i framtiden. 
- vi har en god grundutbildning och fortbildar oss ständigt för att följa 
utvecklingen inom vårt yrke. 
- ett anbud från oss skall alltid vara genomarbetat så att kunden får det han 
behöver utifrån sina kvalitets -, miljö – och kostnadskrav. 
- vi väljer leverantörer och produkter med stor omsorg. Förmåga att uppfylla 
kvalitets- och miljökrav är de kriterier som vi väljer produkt och leverantörer 
efter. 
- uppföljning och kontroll av ett arbete stämmer mot uppgjorda specifikationer 
är en naturlig del av vårt arbete innan vi förklarar ett arbete avslutat. 
- då vi har upprättat ett servicekontrakt mot en kund sker regelbundna 
avstämningar av  uppfyllandet av våra åtaganden. 
- delta i projekt där kunden ställer krav på dokumentation av hur vi uppfyllt 
deras kvalitets- och miljökrav. 
- regelbunden översyn av vår policy och dess uppfyllelse görs regelbundet. 
Dessa genomgångar används även för att genomföra förbättringsåtgärder. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
T.A. Brunnsborrning & VVS AB 
KNIVSTA 
 
 
 
Thomas Aplegårdh 
 



AVTALSBEKRÄFTELSE 
 

Grinda Wärdshus 

             

 

 
Entreprenör       Beställare 

TA Brunnsborrning & VVS AB   Grinda Wärdshus 
Ledingenäsgård     Grinda Wärdshus 
741 90 KNIVSTA      VÄRMDÖ GRINDA 207 
Org.nr        Org.nr 

556587-0622      556251-4272 
 

Projektnamn:             Grinda Wärdshus 

 

Delentreprenad:         Undercentral 
 

 
Arbetsplats 

Grinda Wärdshus, VÄRMDÖ GRINDA 207 
 
Kontaktperson entreprenören     Kontaktperson arbetsplatsen 

Thomas Apelgårdh     Robin Askew 
Ledingenäs Gård      Grinda Wärdshus 
741 90  KNIVSTA     130 32  GRINDA 
 
Telefon        Telefon 

018-343886      08- 
 
Mobiltelefon       Mobiltelefon 

0709-73 67 50       070 
 
Telefax        Telefax 

018-34 38 86      08- 
 
E-post        E-post 

info@tabrunnsborrning.se    rask_87@hotmail.com 
 
             
 
Korrespondensadress 

Robin Askew 
Grinda Wärdshus 
VÄRMDÖ GRINDA 207 
130 32  GRINDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Härmed bekräftas avtal träffat 2013-04-27 om utförande av undercentral hus Grinda Wärdshus, enl. 
nedanstående villkor: 
             

ALLMÄN ORIENTERING 

 



 

Beställare 
Grinda Wärdshus 
VÄRMDÖ GRINDA 207 
130 32  GRINDA 
 

Projektörer 

Arkitekt 
ÅF; Ångpanneföreningen 
Frösundavik 2 
169 99 SOLNA 
 

Statiker/Konstruktör 
ÅF, Ångpanneföreningen  
Frösundavik 2 
169 99 SOLNA 
 

VVS-konsult 
ÅF, Ångpanneförenigen 
Frösundavik 2 
169 99 SOLNA 
 

El-konsult 
ÅF, Ångpanneförenigen 
Frösundavik 2 
169 99 SOLNA 
 
 

Förkortningar 
I Anbudsförfrågan används följande förkortningar: 
 
B  =  Beställaren 
E  =  Entreprenören 
SE =  Sidoentreprenören 
UE  =  Entreprenörens underentreprenör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 
För entreprenaden gäller ABT 94 med ändringar och tillägg enligt denna 
handling. 
 

Omfattning 



I projektet kommer följande direkt anslutande entreprenader att utföras: 

- VS-entreprenad inom hus 1 Grinda Wärdshus. Omfattar installationer inom 
huset fram till insida UC i huset ett stycke värmepump Nibe F-1345-40. 

- VS-entreprenad avseende hus Grinda Wärdshus och tilliggande byggnader som är 
anslutna.   

- Omfattar installationer inom huset i källare av värmepump leverantör NIBE. 
- Enligt förfrågan skall 1016 m a 4 hål borras, a 254 meter per hål.  
- Möjlig placering (framför befintligt hus, plats för borrhål ligger 
höjdmässigt högre än undercentralen. 
- Anläggning/system för mätning och redovisning av förbrukning värme, 
varmvatten (inkl. vvc) och tappkallvatten till respektive stam ingår i 
entreprenaden, om sådan finns. 
 

Lösning 1 
En NIBE F 1345-40 kW bereder värme och tappvarmvatten till fastigheten och med elpanna 
som tar spetsen alla gånger bara då det är riktigt kallt då. Total förbrukning uppgår per år till 
20 kubik där tappvarmvatten är uppskattat värde till 35 000 kW. 
 
1000 Liter vatten kommer att göras från värmepumpen och kommer att täcka Ert behov alla 
dagar hela året. 
 
Elpannan kommer att gå in som spets då inte värmepumpen räcker till, här kommer 
värmepumpen att arbeta ner till många minus grader 
 
Denna lösning gör Er mer flexibla att välja exempelvis grön el där vi har mycket fördelaktiga 
avtal med stora leverantörer, och där vi är en mycket stor aktör på solceller som producerar 
el till nätet och gör Er anläggning med tiden kostnadsfri och vi ser till att ni får ett mycket 
bra pris på kompletterad utrustning ser vi till att ni får detta till självkostnadspris som 
solfångare då vi förhoppningsvis får göra värmen i Er fastighet. Vi förklarar gärna mer vid 
tillfälle. 
 

Kontraktshandlingar 
1. Beskrivningar 
2. Ritningar, kommer vid avtalsk. 
3. Översikt borrhål dat 2013, görs av E 
4. Borrbevis kommer senare vid utförda borrhål. 
5. Övriga handlingar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsområdets gränser 
Arbetsområde och entreprenadområde redovisas i förfrågningsunderlag om sådant finns 
som i mail skickat. 
 

Förutsättningar 



Anbudet ska inkludera alla kostnader som uppstår pga arbetsplatsens läge, (I detta anbud 
tillkommer endast 5 000 kr exkl. moms för en extra båtförsäkring), TA står för transport till 
och från fastlandet, detta ingår i denna entreprenad utan extra kostnad.  
 
För arbetsplatser gäller: 
- Rökförbud, i källare 
- TA håller ”Tyst bygge”, musikanläggningar får inte förekomma. 
- TA håller ”Rent bygge”, entreprenören skall hålla arbetsplatsen ren, vilket bl.a. innebär 
att samtliga yrkesgrupper dagligen skall städa efter egna arbeten. 
Oplanerade avbrott får inte förekomma utan skall planeras och informera byggherre Grinda 
Wärdshus god tid. 
 

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Ett flertal sidoentreprenader kommer att pågå under entreprenadtiden som, el, VVS och 
isolering. 
Leveranser ska samordnas. Aviserade leveranser har företräde före oaviserade. 
 

Arbetstider 
E skall följa de arbetstider som gäller för arbetsplatsen. 
Generellt gäller vardagar kl 07.00 - 17.00 för installatörer och 08.00-19.00 för borrigg. 
Arbeten som måste ske på andra tider skall i god tid, minst 5 arbetsdagar innan, anmälas hos 
beställare. Om detta innebär merkostnad för B sker detta mot ersättning av E. Här kommer 
tider att väljas tillsammans med beställer och möjligheten att ta sig ut till Grinda gällande 
båttransport, vi har även egen båt. 
 

Pågående verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Närbelägna boenden inom kvarteret skall visas nödvändig hänsyn och störningar 
skall minimeras, t ex: 
Respektera gällande regler för tomgångskörning. 
Ingen lagring av material eller utrustning utanför arbetsområdet får 
förekomma. 
Gator och gång- och cykelvägar inom och i anslutning till fastigheten skall 
medge trafik under hela byggnadstiden. 
 

Förutsättning med hänsyn till vägtrafik 
Eventuell hyra av för E nödvändig mark samt ev trafikanordningar bekostas av E. 
Erforderliga kostnader/avgifter för transporter bekostas av E. 
 

Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm 
Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande föreskrifter, bl.a. AFS 1999:3. 
 
 

E svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd 
och säkerhet. Det åligger E att med underentreprenör avtala om motsvarande 
skyldighet för denne mot sin personal. 
 
 
 

Information 

 

Beställarens informationsverksamhet 
E äger rätt att i samråd med beställaren använda projektet i information eller 
PR-verksamhet. 
 

Tillstånd mm 

 

Tillstånd från myndigheter 



E svarar för ansökan om borrtillstånd samt förhandsanmälan till 
arbetsmiljöverket. 
 

Myndighetsbesiktning 

 

Anmälningar 

 

Anmälningar till myndigheter 
E svarar för anmälningar till myndigheter, som bl a borrtillstånd. 
 

CE-märkning m m av maskinanläggning 
Entreprenören skall ansvara för och bekosta CE märkning för 
maskinkomponenter som ingår i projektet. Underlag skall redovisas enligt AFS 
2000:38, Maskindirektivet och Lågspänningsdirektivet ( EG-direktiv 98/37/EG 
samt 73/23/EEG) och därtill hörande föreskrifter hos elsäkerhetsverket samt 
arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1994:48. 
 

Underlag för CE-märkning m m 
Entreprenören skall lämna underlag för komponenter som omfattas av den egna 
entreprenaden om i de fallen inte kan CE-märkas inom den egna entreprenaden. 
Underlag skall redovisas enligt AFS 2000:38. Egna komponenter skall vara 
försedda med CE märkning. 
 

Utförande 
Saknas föreskrifter i avtalshandlingarna om arbetsutförande, gäller tillämplig 
föreskrift i AMA om ingen annan överenskommelse träffas. Vid användande av 
material av speciellt fabrikat skall tillverkarens föreskrifter följas. Med i 
beskrivningen förekommande uttryck såsom ”uppsätta, montera, förlägga o. 
dyl.” avses såväl leverans av material som arbete, om inte annat anges. 
 

Kvalitetsangivelser 
Generellt gäller tekniska AMA 98-punlikationen med tillhörande råd och 
anvisningar som miniminorm för materialegenskaper och utförande. Föreskrift i 
AF AMA kompletteras med följande: 
 
Om av E föreslaget utbyte mot likvärdiga produkter föranleder ändringar av 
handlingar eller merkostnader för B eller andra entreprenörer skall E svara för dessa 
kostnader som föranleds av bytet. B skall alltid godkänna ett byte som 

föranleds av likvärdighet. 
 
 
 
 
 
 

Underentreprenörer 
Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan 
beställarens skriftliga medgivande. 
 

Ändringar och tilläggsarbeten 
För ändrings och tilläggsarbeten enligt ABT 94 skall föreligga skriftligt 
godkännande och beställning av beställaren. 
 
Vid godkännande och beställning som avses i första stycket tillämpas i första 
hand fast pris, i andra hand á-priser och i tredje hand löpande räkning. 
 



Med ändring av ABT 94 gäller att: 
Beställaren förbehåller sig rätten att med egen organisation eller med anlitande 
av annan entreprenör utföra arbete, även om dessa står i omedelbart samband 
med kontraktsarbetena. 
 
ÄTA som enligt entreprenörens åsikt omedelbart måste utföras ska anmälas före 
arbetena utförs till beställaren och dokumenteras skriftligt i fråga/svarsblankett. 
Har så inte skett anses arbetet inte medföra kostnadsökning och arbetet ingår 
således i kontraktsarbetet. Timpenning skall ta ut med 477 exkl. mervärdesskatt och inkl. 
mervärdesskatt 597 kr, eller enligt ök skall finnas skriftligt.  
 
E skall om möjligt upprätta en kalkylmässig redovisning för granskning. 
 
För arbeten som regleras enligt löpande självkostnadsprincipen, skall E minst en 
(1) gång per vecka, när arbetet pågår, redovisa all tid och följesedlar på material 
för Grinda Wärdshus om så önskas eller enligt ök. Denna anläggning tar ca 4-5 dagar att 
göra. 
 
Lika prissättning tillämpas vid avgående och tillkommande arbeten. 
 
Med ändring av ABT 94 kap 6 § 13 ska sluträkning ske senast 3 månader efter 
godkänd slutbesiktning. 
 

Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från B under 

entreprenadtiden 

 

Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från E under 

entreprenadtiden 
Handlingar som, utöver de under angivna, erfordras för entreprenadens 
utförande eller krävs enligt gällande bestämmelser och normer tillhandahålls av 
entreprenören. 
 
1 omg. bygghandlingar, med redovisning av t.ex. funktionskrav, upprättade av 
entreprenören skall överlämnas för granskning till beställaren innan arbetet 
påbörjas. Beställarens gransknings tid 5 arbetsdagar för normal handling. 
Entreprenören får inte påbörja arbetena innan beställaren godkänt handlingarna. 
 

Därutöver tillhandahåller entreprenören följande handlingar: 
 
Relationshandlingar skall, signerade av Es kvalitetsansvarige, överlämnas till 
beställaren i en 1hel + 1 halv gång senast vid slutbesiktningen. 
 
 
 
Instruktioner för drift och underhåll av anläggningen och ingående utrustning 
överlämnas i 2 omg. pärmar upprättade enligt teknisk beskrivning. 
 
Underlag för arbetsmiljöplan skall finnas. 
 

Redovisning av projekteringsplan 
E upprättar kvalitetsplan för projekteringsarbetet. 
 

Instruktioner för drift och underhåll till Beställaren 
Drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner levereras i 3 omgångar broschyrer i 
original, samt digitalt i filformat pdf där det finns och medges. Koncept skall redovisas för 
B:s godkännande före överlämnande av entreprenaden. 



 
Vid anmälan om slutbesiktning skall följande handlingar överlämnas till B: 

 � Drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner 

 � Provningsprotokoll 

 � Särskilda varugarantier utställda på B 

 � Protokoll från dokumenterad samordnad funktionsprovning 

 � Originalhandlingar 

 � Ifyllda kontrollplaner och övriga dokument så att komplett kvalitetsplan innehålls 
 
Fel i ovan nämnda handlingar kommer att utgöra hinder för påbörjande av 
slutbesiktning eller för godkännande. 
 

Varor mm 
För av E föreslagna och upphandlade varor skall E redovisa 
miljövarudeklaration och teknisk dokumentation. B skall beredas möjlighet till 
att ta ställning till av E föreslagna varor innan upphandling. 
 

Organisation 
För entreprenaden gäller Byggmästarinfo.  
 

Beställarens ombud 
Robin Askew adress: Grinda Wärdshus, 130 32 GRINDA 
Om så är bestämt enligt beställaren. 
 

Entreprenörens ombud 
Chris Hedjerson/Thomas Apelgårdh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsansvarig enligt PBL 
 

Arbetsledning 
E skall hålla arbetsledare, som genom täta besök på arbetsplatsen leder arbetena 
i samråd med B;s platsledning, kontrollerar arbetenas utförande och kvalitet 
samt följer utfärdade föreskrifter, provningar och dyl. Arbetsledningen skall ha 
fulla befogenheter och vara beslutsmässig för beslut som rör såväl teknik som 
ekonomi. Byte av arbetsledning kräver beställarens godkännande. 
 

Beställarens miljöansvarige 
Behövs ej, annars enligt ök med E 
 

Entreprenörens miljöansvarige 

Thomas Apelgårdh TA  



 

Miljöprogram 

Miljöplan bifogas. 
 

Entreprenörens (TA) miljöplan 
E skall upprätta projektanpassad miljöplan med tillhörande kontrollprogram. 
I planen skall framgå: 

� Planering, beredning 

� Inköp, materialhantering 

� Dokumentation av inbyggt material 

� Buller, damm, fukt m.m. 

� Avfallshantering 
 
Miljövarudeklarationer enl. BYKR skall redovisas för inbyggt material, om beställaren vill 
enligt ök med B 
 

Miljörevision 
Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid eventuella 
miljörevisioner som beställaren genomför. 
 

Kvalitetssäkring 

 

Beställarens kvalitetsansvarige 
Ej bestämt, kan godkännas av föreningen eller av rek. Av E. (TA i samarbete med ÅF, 
Ångpanneföreningen) 
 

Entreprenörens kvalitetsansvarige 
E skall namnge den person som är kvalitetsansvarig hos E. Denne person skall 
svara för E:s kvalitetsövervakning och rapportera samt följa upp eventuell 
avvikelser från uppställda krav. 
 

Entreprenörens kvalitetsplan 
För att säkerställa rätt kvalitet skall entreprenören ha system för kvalitetssäkring. 
Entreprenören svarar själv för att kvalitetskraven på sitt åtagande uppfylls. 
Entreprenören svarar för erforderlig egenkontroll av sina arbeten och 
dokumentationen härav. 
 
 
 
Entreprenörens kvalitetsarbete/egenkontroll skall följa tillhandahållen 
aktivitetsplan projektering. E skall upprätta en kvalitetsplan för projektering och 
genomförande samt inhämta ett godkännande av B innan påbörjande av arbete. 
 
 
Planen skall projektanpassas och redovisa hur kvalitetssäkring av projektet utförs 
samt vad som skall bli föremål för dokumenterad egenkontroll. Med kvalitet 
menas kraven på egenskaper hos, såväl alla av varandra beroende aktiviteter 
under entreprenadtiden, såsom arbetsledning, samordning, tidsplanering, 
information, beställarkontakter. Av planen skall framgå vilka åtgärder E anser 
vara nödvändiga för att uppfylla kraven, ge tilltro till att av B angivna krav 
uppfylls. Entreprenören skall efter slutförda kontraktsarbeten genomföra en 
slutlig egenkontroll och intyga denna på av B upprättad mall. Krav i beslutad 
kontrollplan enligt PBL skall följas. 
 

Projektgenomgång 
För att informera om projektet och beställarens krav på konstruktioner o d 



kommer projektgenomgång att hållas inom två veckor efter beställning av 
entreprenaden. Entreprenören skall med berörd del av sin personal delta i 
projektgenomgången. Beställaren kommer att låta iordningställa för 
genomgången lämpligt informationsmaterial. Beställaren kallar till genomgången 
och svarar för protokollföring. 
 

Kontroll 
Beställaren förbehåller sig möjlighet att utöva kontroll av tillverkning som sker 
hos leverantör eller underentreprenör. Entreprenören skall avtala om rätt för 
beställaren att utöva sådan kontroll. 
Entreprenören tillhandahåller kostnadsfritt handräckning till kontrollanten. 
 

Måttkontroll 
Med ändring av ABT kap 1§6 föreskrivs beträffande måttkontroll: 
E utför erforderlig måttkontroll av detalj och vara för montage i befintliga 
utrymmen före beställning. E skall även försäkra sig om att plats finnes för 
intagning och montage med hänsyn taget till på arbetsplatsen hänvisat 
arbetsområde och befintliga byggnadsdelar. För säkerhet i anslutning mot 
befintlig yta skall inmätning och måttkontroll ske av E under projekteringen. 
 

Provning 
Med tillägg till AF AMA 98 gäller att: 
Provning som sker utanför arbetsplatsen skall anmälas till beställaren 5 dagar 
före provningen. 
 

Samordning 

 

Samordning av arbetarskydd 
E skall genom sitt arbetsgivaransvar enligt AFS 1992:6 beakta sina skyldigheter 
mot den som har samordningsansvar enligt Arbetsmiljölagen på arbetsplatsen. 
 
E ansvarar för skydd mot olycka och ohälsa inom den egna entreprenaden och i 
enlighet med arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter. 
 
E skall därav: 

 Tillse att anställda, personal och UE följer upprättade direktiv för 
arbetsplatsen. 

 Genomföra och dokumentera riskanalys för egna arbeten innan dessa 
påbörjas. 

 Deltaga i skyddsronder som genomförs gemensamt med B och SE. 
 
 
 

Upplysning om samordning av arbetarskydd 
För samordning av arbetarskydd E 
 

Dagbok 

 

Av entreprenören förd dagbok 

 

Möten 
Entreprenören skall deltaga i minst 3 möten, till vilka vi kallar, och vid dessa möten 
vara representerad av ombud alt. en person som har behörighet att fatta beslut. 
Respektive part bekostar sina representanters närvaro. Mötena kan vara av arten 
kontraktspartsmöten, projekteringsmöten, konstruktionsgenomgång, byggmöten 
etc. 



 

Tider 
Entreprenören skall planera och bedriva sina arbeten samordnat med övriga på 
arbetsplatsen pågående arbeten samt i enlighet med projekttidplanen för 
respektive delmoment. 
 

Tidplan 
E upprättar, senast 2 veckor efter beställning och innan arbetenas påbörjande, 
en egen projekterings- och en produktions tidplan för sina aktiviteter. 
E skall driva sina arbeten enligt tidplan. Arbetet skall bedrivas med kompetenta 
och yrkesvana arbetare som erfordras vid varje aktivitet. 
 

Igångsättningstid 
Våren 2013, preliminärt v . 
 

Deltider 
Kall- och varmvatten samt värme ska vara i drift per den ? månad 2013. 
 

Färdigställandetider 
Entreprenaden i sin helhet ska vara klar för besiktning per den ? månad 2013. 
 

Förändring av kontraktstiden 
Med ändring av ABT 94 kap 4 § 3 skall E omgående efter det att hinder 
uppstått, som föranleder tidsförlängning, skriftligen anmäla detta till B;s ombud. 
Uraktlåtenhet härtill medför att frågan om tidsförlängning och därmed ökade 
kostnader ej prövas. 
 
En normalt fördelad ökning av kontraktsarbetena med 20 % för ändringar och 
tillägg skall ej medföra tidsförlängning av kontraktstiden. 
 
 
 
 
 
 

Garantitid för entreprenaden 
Garantitiden är fem (5) år och räknas från den dag objektet i sin helhet blivit 
godkänt vid slutbesiktning. TA lägger till ett extra år alltså (6) år. 
 
Som tillägg till ABT 94 kap 5 § 7 skall gälla: 
Entreprenören svarar strikt för fel (utan hänsyn till om felet anses vara väsentligt 
eller ej) som framträder efter garantitidens utgång om felet visas ha sin grund i 
felaktigt intygad egenkontroll eller provning. 
 

Särskild varugaranti 
I det fall särskild varugaranti varar längre än den avtalade garantitiden för 
entreprenaden, skall sådan garantisedel överlämnas till B vid entreprenadens 
överlämnande, varvid garantisedlarna skall vara utställda på byggherren. 
Utökad varugaranti skall gälla för följande färdiga arbeten räknat från och med 
överlämnande. 
 

Ansvar 
E är under entreprenadtiden ensam ansvarig för skador, som kan drabba inom 
eller i anslutning till arbetsområdet befintliga byggnader, ledningar, föremål eller 
personer till följd av entreprenörens eller dennes UE:s eller leverantörers 
åtgärder eller underlåtenhet, oavsett om vårdslöshet föreligger eller inte. 



 

Vite vid skada på vegetation 
Omgivande träd får ej skadas, ev. kostnader som uppkommer i samband med 
skada som debiteras B kommer att vidareföras till E. 
 

Ansvar mot tredje man 
E är under entreprenadtiden ensam ansvarig för skador som kan drabba inom 
eller i anslutning till arbetsområdet befintliga byggnader, ledningar, föremål eller 
personer till följd av E eller dennes UE eller leverantörs åtgärder eller 
underlåtenhet oavsett om vårdslöshet föreligger eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försäkring 
E skall teckna och under entreprenad- garanti- och den enligt ABT94 5 kap § 7 
förlängda ansvarstiden vidmakthålla ansvars och allriskförsäkring. Av 
försäkringsbevis skall framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar 
den minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet.  
 
"Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring 
och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar. 
 
Bevis om att förnyad försäkring skall överlämnas till beställaren en vecka före 
det försäkringen går ut. Försäkringen skall även gälla över garantitiden. 
Vid brand och miljöskada som orsakas av E ansvarar E för B;s självrisk. 
E svarar för och tecknar försäkring för på gemensamt arbetsområde förvarad 
utrustning och materiel såsom containers, maskiner, verktyg och 
förrådsutrymmen mm. 
 

Ansvar för brandskydd 
Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten gäller. 
E’s personal skall ha utbildning, minst motsvarande SBF 
behöringhetsutbildningar för respektive HETA ARBETEN samt 
Brandskyddsansvarig. 
 



Entreprenörens brandskyddsansvarige 
Thomas Apelgårdh 
 

Samordning av brandskydd 
E skall samordna eget och eventuella UE:s arbete. 
 

Särskilda föreskrifter vid brandfarliga Heta Arbeten 
Den personal hos E eller UE som kan komma att arbeta med s k HETA 
ARBETEN, skall ha utbildning, minst motsvarande Svenska Brandskyddsföreningens 
behörighetsutbildning för avsett arbete och erfarenhet vad avser 
brandskydd. E skall följa den B:s samordningsansvariges ordningsregler och 
rutiner för skydd mot brand. E skall låta brandbevaka under och efter egna eller 
UE:s brandfarliga heta arbeten. 
 

Ekonomi 

 

Ersättning 

 

Kontraktssumma 
 589 700 SEK (Femhundraåttioniotusensjuhundra kronor) 
Alla priser exklusive mervärdesskatt. 
 

Á-priser 
Beställt arbete utöver avtal debiteras med 477 kronor per timma exkl. mervärdeskatt. 
 
Vid avstånd längre än 4 meter till berg tillkommer 424 kronor/meter som berget 
ligger djupare än 4 meter från markytan. 
 
För avstånd längre än 6 meter till grundvatten tillkommer 250 kronor/meter 
som grundvattennivån ligger djupare än 6 meter från markytan. 

 

Generellt 
Ovanstående priser är fasta och ska indexregleras då tiden till installation kan bli senare än 30 
dagar och produkter och koppar kan gå upp. Går index ner skall även det regleras. 
 
Samtliga summor ovan är exklusive mervärdesskatt. 
 

Ersättning för ändrings och tilläggsarbeten 
För ändringar och tilläggsarbeten, AFD.23, i entreprenadens omfattning skall i 
första hand fasta priser lämnas och överrenskommas. 
 
Tillägg och ändringar utöver fasta priser skall vara baserad på överenskomna 
a´priser angivna i avtalet eller av B godkänd a´prislista. A´priser tillämpas för 
såväl avgående som tillkommande arbeten. 
 

Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
E skall räkna kostnader för såväl resor, restid och traktamenten i såväl 
redovisade a´priser såsom i avtalat pris. 
 

Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Anbuds- och kontraktssummor skall vara fasta utan indexreglering. 
 

Betalning 
Innehållna medel enligt ABT 94 kap 6 § 10 utbetalas efter det att samtliga fel enligt 
slutbesiktningsutlåtandet avhjälpts och avhjälpandet godkänts. 
 



Innan fakturering får ske skall följande vara uppfyllt: 
- undertecknad avtalsbekräftelse 
- försäkringsbrev/tillstyrkt bevis om försäkring  
- kvalitets/miljö- och arbetsmiljöplan  
- riskanalys enligt arbetsmiljölagen 
- tidsplan  
- betalningsplan  
- säkerhet  
 
5 % av kontraktssumman innehålls till dess att samtliga besiktningsanmärkningar 
är åtgärdade. 
 

Med ändring av ABT 94 kap 6 § 17 skall fakturor som erhålls veckan före 

eller tre (3) veckor in på stipulerad bygg-semester, betalas inom 20 dagar 

efter första arbetsdagen efter semesteruppehållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Betalningsplan 
E skall senast 2 v efter erhållen beställning redovisa prestationsbunden 
Betalningsplan, eller enligt ök med beställaren och föreningen. 
Mervärdesskatt på entreprenadsumman debiteras. Betalningsplanen skall vara 
prestationsbunden och uppdelad på 
etapper och huvuddelar, enligt ök och beställare. 
 

Fakturering 
Faktura skall märkas med uppgift om E innehar F-skattsedel. 
Saknas denna uppgift på faktura har beställaren skyldighet att innehålla preliminär 
skatt och arbetsgivaravgift enligt gällande myndighetskrav. 
 
Kontraktsarbeten respektive ÄTA-arbeten faktureras var för sig högst en gång per 
Vecka. ÄTA-arbeten skall helst göras efter utförd anläggning. 
 
Innan fakturering sker skall parterna gemensamt värdera utförda arbeten. 
 
Faktura upprättas i två exemplar. I faktura avseende kontraktsbeloppet skall klart 
framgå, kontraktssummans storlek, tidigare uttaget belopp, aktuellt uttag, 
innehållna medel. ÄTA fakturor skall innehålla specifikation uppdelad enligt 
överenskommen ÄTA lista. 
 

Faktureringsföreskrifter: 

 
a.  Eventuella ändringar och tilläggsarbeten ska faktureras separat. 
 
b.  À-contofaktura och slutfaktura ska innehålla uppgift om tidigare fakturerat 

à-conto. 



 
c.  Till faktura avseende arbeten, som uppmätts på arbetsplatsen, ska bifogas 

uppmätningsprotokoll eller mätningsräkning, godkänd av båda parter. 
 
d.  Faktura utställs i 2 exemplar (1 org och 1 kopia). 
 
e.  Fakturan skall ange: 

Kontraktssumma 
Uttaget lyftningsbelopp 
Aktuellt lyftningsbelopp 
Innehållna medel 
Kvarstår att fakturera 

Projektnamn: Enligt senare besked från E 

Kontaktperson:  
Kontonummer:  

 

Faktureringsadress: 
Grinda Wärdshus 
VÄRMDÖ GINDA 207 
130 32  GRINDA 

 
 
 
 
 
 

Dröjsmålsränta 
Räntesats för dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 

Säkerhet 

 

Säkerhet till beställaren 
Entreprenören skall ställa säkerhet i form av bankgaranti eller likvärdig enligt 
ABT 94 kap 6 § 17. 
 

Besiktning 
Slut-, garanti- och efterbesiktning av entreprenaden genomförs i samband med 
besiktning av hela objektet. 
 

Hävande 
Om bergets kvalité är av sådan art att lambda-värdet < 2W/m1*K äger beställaren 
rätt att avbryta arbetet och entreprenören ersätts för nedlagda kostnader. 
 

ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 
E skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för den 
egna entreprenaden, där inte annat anges. 
 

Placering av allmänna hjälpmedel 
Sker i samråd med B:s projektledning. Utrymme inom arbetsområdet är mycket 
begränsat. 
 

Bodar 
Beställaren tillhandahåller platser i befintlig byggnad. E ska 
ange platsbehov i anbud.  
 

Verkstad/Förråd 



Entreprenören håller verkstad/förråd för eget arbete. Utrymme inom 
arbetsområdet är mycket begränsat. Omständigheter på arbetsplatsen kan 
medföra att förrådscontainer måste flyttas upp till två gånger. Eventuella flyttar 
bekostas då av E. 
 

Tillfällig el- och va-försörjning mm 
Beställaren tillhandahåller tillfällig el- och va-försörjning vid anslutningspunkt. 
 

Telefon 
E bekostar/håller egen telefon. 
 

Skydd av arbete och egendom 
Allt slags material som kan skadas av fukt eller kyla förvaras i erforderligt 
uppvärmda utrymmen. Färdigställda byggnadsdelar och ytskikt skall ovillkorligen 
skyddas på betryggande sätt till slutbesiktningen. Gäller respektive entreprenörs 
byggnadsdelar och ytskikt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skydd av arbete 

 

Skydd av ledning, mätpunkt mm 
E skall utföra erforderliga skydd av de delar som kan skadas av E eller dennes 
UE. 
 

Arbetsskyddsanordningar 
B ansvarar för och bekostar för arbetsplatsen gemensamma skyddsanordningar. 
E ansvarar för och bekostar nödvändiga skyddsanordningar för sina egna 
arbeten. 
 

Övriga allmänna hjälpmedel 
Allmän belysning tillhandahålls av B. E anskaffar och bekostar egen 
arbetsbelysning. 
 

ALLMÄNNA ARBETEN 
E skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten för den egna 
entreprenaden, där inte annat anges. 
 

Ursparning, håltagning och igensättning 
Föreskrifter i AF AMA kompletteras med: 
Håltagning i lättväggar ingår. Håltagning i tunga väggar upp till 35 mm ingår. 
Utsättning för håltagning för entreprenaden ingår, även då dessa måste tas av 
annan entreprenör. 
 

Bullerskydd 
För buller under byggtiden finns riktvärden angivna i ”Buller från 
byggarbetsplatser” (Naturvårdsverkets publikation 175:5, Socialstyrelsens Råd 
och anvisningar nr 50). Riktvärdena är 60 dB(A) vardagar kl. 07-18, 50 dB(A) 
vardagar kl. 18-22 och helger kl. 07-22 samt 45 dB(A) alla dagar kl. 22-07. 
Riktvärdena avser ekvivalentnivå vid fasad till bostäder, skolor, vårdlokaler och 
dylikt. För nätter kl. 22-07 finns även ett gränsvärde för momentana ljud: 



högst 55dB(A). Det åligger entreprenören att se till att dessa riktvärden inte 
överskrids. 
 

Dammskydd 
Arbetena skall bedrivas så att på arbetsplatsen andra förekommande arbeten och 
omgivande verksamhet inte störs av damm. 
 

Uppvärmning/uttorkning mm 
E ansvarar för att arbeten inom den egna entreprenaden skyddas så att skada ej 
föreligger. 
 

Efterlagning 

 

Renhållning 
B tillhandahåller containers för sophantering. E håller själv med container för 
avfall från borrningar. E skall sortera enligt angivet system. Eventuella 
merkostnader som drabbar B pga att E inte följt dessa anvisningar 
vidaredebiteras E. 
 
E ska dagligen renhålla på eget arbetsställe. B har rätt att på E´s bekostnad 
utföra denna renhållning om så ej sker. 
 
 

Städning 
Skall göras av E, eller enligt ök med beställaren. 
 

Slutrengöring 
B ansvarar för och bekostar slutrengöring inför slutbesiktning. 
E ansvarar för och bekostar ev. ytterligare rengöringar denne orsakat efter 
slutbesiktning. 
 

Återställande av mark 

 

Utsättning 
E svarar för all utsättning av den egna entreprenadens genomförande. 
 
 

Denna avtalsbekräftelse är upprättad i 2 exemplar. 

Villkor enligt denna beställning godkänns 
 
 
Stockholm 2013………………………… 
 
 
 
…………………………………………… 
Robin Askew, Grinda Wärdshus,  GRINDA    
 

Villkor enligt denna beställning godkänns 
 
 
Stockholm 2013…………………………….. 
 
 
 
……………………………………………… 
Thomas Apelgårdh,  
T.A. Brunnsborrning & VVS AB 
 

 
 



T.A.Brunnsborrning & VVS AB har medlemsnummer: 0622-1659 i SVEP 

 

 

Välkommen till SVEP 

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till 

allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. 

Vi har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i 

värmepumpbranschen. 

Vid ingången av 2009 var medlemsantalet cirka 700 st. Vi samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider 

opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, 

utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN - Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.

      

Geotec bildades 1977 ... 

... och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. Ett 

sextiotal företag är anslutna till oss. Inom NBF, Nordisk Brønnborerforeningers Forbund, samarbetar vi med motsvarande 

branschorganisationer i Danmark, Finland och Norge. 

Våra medlemsföretag utför uppdrag både åt enskilda konsumenter och åt företag, statliga verk, kommunala förvaltningar m fl. Företagen 

är verksamma inom ett flertal olika områden där borrningsteknik används: brunnsborrning, grundläggning, geologisk prospektering, 

grundundersökningar och energiproduktion. Uppdragen kan handla om grundstabilisering åt byggindustrin, gasutvinning på soptippar, 

installationer av värmepumpanläggningar, borrade ledningar under vägar m m. 

VÄLUTBILDAD PERSONAL 

Geotec har sedan 1985 tagit initiativ till utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagens personal. 

Medlemsföretagen har därför alltid yrkeskunniga brunnsborrare. 

CERTIFIERADE BORRARE 

Hösten 2004 inledde svenska myndigheter certifiering av brunnsborrare. Certifikaten är personliga och det ställs krav på genomgången 

utbildning samt yrkeserfarenhet. Geotec arbetar aktivt för att medlemsföretagen snabbt skall öka andelen certifierade borrare i sin 

personalstyrka genom satsning på tillämplig utbildning. 

MEDLEMSKRAV 

• Medlemsföretaget måste vara en välkänd och seriös entreprenör. Dess arbetsledare måste ha minst tre års branscherfarenhet 

och inneha lägst AB-brunnsborrarcertifikat. 

• Medlemsföretaget måste ha av Geotec godkända ansvars- och miljöansvarsförsäkringar samt erforderliga produktförsäkringar. 

• Medlemsföretaget måste följa av Geotec fastställda normer och garantier för brunnar. 





EV CERTIFIED
Heat Pump Installer

C25

Thomas Apelgårdh
710402

Certifierad värmepumpinstallatör enligt EC Contract 4.1031/Z/02-
074/2002:European Training and Certification for Heat Pump Installers.

Certified competence as Heat Pump Installer according to EC Contract 4.1 031/Zl02-
074/2002:European Training and Certification for Heat Pump Installers.

Certifikatet gäller t o m 2016-09-23
The certificate is valid to 23.09.2016

Stockholm 2010-09-27

Peter Rohlin

Vid utfärdandet av detta certifikat har bedömning gjorts av
When issuing this certificate, the following has been considered

* teknisk utbildning/technical education
yrkesverksamhettprofessional experience
kunskaper om föreskrifter, normer m m/knowledge of regulations,
codes etc
skriftligt prov/written test
praktiskt prov/practical test
lämplighet för yrkesrollen/professional suitability

*
*

*
*

I STALLATlONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB
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 Skärgårdsstiftelsen 
 Grinda värdshus
 VÄRMDÖ 

 

Er referens  Vår referens  Offert nr  Datum 

Robin Askew   Martin Alvefjord MA02  2013-05-02 

Budgetoffert bergvärmepump för värme & varmvattenproduktion 
Efter vårt telefonsamtal med Er har vi härmed nöjet att ge Er ett anbud på entreprenad avseende 
värmeanläggning enligt nedan.  
 
Fastigheten ska genom denna installation försörjas med värme och varmvatten på ett mer 
kostnadseffektiv sätt än det som idag används. 
  
I detta anbud tar vi på oss totalansvaret för värmepumpens installation och dess tekniska funktion. De 
huvudsakliga momenten i installationen, utöver själva leveransen, är rör- & elinstallation samt 
igångkörning/injustering. Vi planerar och samordnar aktuella entreprenörers arbeten i Er fastighet.  
 
I entreprenaden ingår: 
 
• 1st värmepumpar NIBE 1345-40 , totalt 40 kW 
• 1st NIBE ELK 42, spetsvärme/reservkraft 
• 1st varmvattenladdningsstyrning ink cirkulationspump 
• Cirkulationspump för värmesystem 
• Kopplingscentral för avslutning av 4st borrhål 
• VVS-installation med anslutning till borrhål, värmesystem, befintliga varmvattenberedare 
• Elektrisk anslutning av värmepump till ledig grupp i befintlig el central. 
• Anläggningen placeras i befintligt pannrum. 
• Igångkörning samt handhavandeinstruktion. 
• Injustering av varmvattenproduktion till varmvattenberedning 
• 5 års entreprenad/fabriksgaranti. Garantiåtagandet gäller allt installerat och levererat material 
• Dokumentation i form av datablad och manualer  
• Isolering och märkning av rör avseende kall och varm sida. 
• Demontering och bortforsling av befintlig oljepanna och tank. 
• Energiborrning 4x210m Normbrunn 07. 

6m foderrör / brunn ingår, I de fall extra foderrör erfordras tillkommer 550 kr/m 
• Återställning av mark vid borrhålsplats, ej finplanerad. 
 
 
Ingår ej i offerten/kommentarer: 
 
• Detta är en budgetoffert då vi ej besökt fastigheten, grunden för priset är räknat som om fastigheten 

låg på fastland. Korrigeringar för transportkostnader sker i nästa steg. 
• Energivärme förutsätter att befintliga Borö TID kan användas som varmvattenberedare 
• Energivärme förutsätter att befintlig elkabel till fastigheten räcker. Detta måste vi ha en dialog om. 
• I anbudet ingår inte kompletta ritningar och dokumentation av anläggning annat än det som 

redovisas ovan. 
• Uppskattad besparing 115 000kWh/år, mer exakt besparing pressenteras efter besök. 
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OFFERT 

      MA02 
 

Leveranstid: Efter överenskommelse vid beställning.  
 
Leveransvillkor: Fritt leveransadressen. 
 
Bet. -villkor: 14 dagar netto efter fakturadatum.  
 45% vid materialleverans 

45% vid utförd energiborrning  
10% vid överlämnad anläggning 
Dröjsmålsränta debiteras f.n. med 2% per månad fr.o.m. förfallodagen. 

 
Övriga villkor: Energivärme i Stockholm AB är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar upp till 

10 000 000 SEK 
 
Giltighetstid: 60 dagar från offertdatum 
 
 
Pris för ovanstående, exkl. mervärdeskatt   468 000kr 
 
För ytterligare frågor står vi givetvis till Ert förfogande och ser fram emot Er beställning. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Martin Alvefjord 
Telefon: 0768 26 50 17 
E-post: martin.alvefjord@energivarme.se  
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ANBUD BILAGA 1 
 
Övrigt 
 
Förbehåll installation: Det åligger fastighetsägaren att säkerställa framkomlig väg för anlitad 
entreprenör som t.ex. borrare eller rörinstallatör.  
 
Ändrings- och tilläggsarbeten 
Debiteringsnorm för ÄTA-arbeten.  
 
VVS 
Montör  500:-/timme 
Material  enligt prislista 
Maskiner och övriga UE mot nettofaktura  +12% 
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Avser uppdrag för installation av Bergvärme 

Attention: Skärgårdsstiftelsen  
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Vallentuna Värme VVS AB  
Medlem i Svep 

1. Inledning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
Jag och Robin Askew har diskuterat vi Grinda Värdshus värmebehov. Vi 
konstaterade att befintlig uppvärmning ej är ekonomisk fördelaktig och bör 
bytas till bergvärme.  
 
Denna offert avser installation och utrustning till bergvärmepump  
Nibe F 1345-40.  
Som underlag för dimensionering av anläggningen har följande uppgifter 
använts: 
 

 Totalt effektbehov 60 kw (enligt kund) 

 Kundens uppgift: 1000 m2 fastighet  

 
V3rör gavs i uppdrag att presentera ett upplägg för att genomföra 
värmeprojektet.  
(V3rör används som förkortning till Vallentuna Värme VVS AB) 

1.2 Syfte 
Att installera ett väl fungerande energisystem byggt på värmepumpar. 
 

1.3 Målgrupp 
Skärgårdsstiftelsen på Södra Bryggan, Grinda. 

Vallentuna Värme VVS sätt att arbeta   
 

 Ärlighet och tydlighet ger bäst resultat 
 Alltid hålla utlovade överenskommelser 
 Leverera hög materialkvalitet 
 Oavbrutet leverera yrkesskicklighet och 

noggrannhet  
 Alltid var behjälplig efter utfört arbete 

 

                       Marknadsföring 
 

Du som nöjd kund förmedlar oss nya nöjda kunder 
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2. Projekt Bergvärme  

 

2.1 Genomförande 
 
Den lösning som vi har tagit fram omfattar genomförande av energiprojekt 
med installation enligt överenskommelse. 
 
 

Genomförandet omfattar följande steg: 
 

Källa: V3rör 

 
 
 

2.2 Projekt-
organisation 

I projektet deltar följande personer/yrkesgrupper: 
 

Person Roll i projektet 

Skärgårdsstiftelsen  

(Robin Askew) 

Beställare 

Jan-Åke Andersson Projektledare, ansvarig för projektupplägg och genomförande 

V3rör VVS, borrning, värmepump, el. och bygg. 

Förarbete 

Borrning 

Installation 
värmepump 

Installation El  

Driftsättning 

Överlämnande 
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3. Åtaganden 

Denna offert baseras på den diskussion som förts vid möte mellan V3rör 
och Skärgårdsstiftelsen .  
Om V3rör och Skärgårdsstiftelsen  hittar större skillnader kan det finnas 
anledning att komplettera projektupplägget. 

3.1 V3rör´s ansvar 
 
Bergvärme 
V3rör ansvar är: 
 Att leverera en helhetslösning och samordna underentreprenörers arbete.  

 Att installera och genomföra offererade produkter och tjänster. 

 Att överlämna en väl fungerande värmepumpsanläggning till Skärgårdsstiftelsen   

 Att grovstäda ytor i anslutning till installationen efter avslutat arbete. 

 Installera värmepumpspaket Nibe F 1345-40 
Placering av ny värmepump i pannrum, rörarbete, rörmaterial (rördragning i 
pannrum), elarbete, elmaterial (10 m elkabel/matning inkl. 30 m 
utomhusgivare). Borrning & ingrävning med slang från borrhål till husvägg. 
Foderrör (6 meter/borrhål). 1 st kaxcontainer per borrhål för borravfall. 
Märkbrickor uppsatt på vägg.  Köldbärarmedia. Håltagning i ”normalvägg”. 
Grovåterställning efter grävning.   

 
 

Övriga specifika noteringar  
 

 Borrning 4 st. borrhål a´200 meter (Normbrunn 07). 

 Borrning, placeras 4m från huset.   

 Installera elmatning till värmepump från elskåp (max 10 m). 

 Elpanna Nibe ELK 26 kopplas in som spetsvärme. 

 Befintlig varmvattenberedare kopplas ihop med Nibe VST 20 
(varmvattenstyrning) till värmepumpen. 

 Nibe Uplink (drift av fastigheten genom extern dator) 

 Transport av nödvändig utrustning för jobbets genomförande (ingår ej att 
borrkax fraktas till fastlandet) 

3.2 Kundens 
ansvar 

Kundens ansvar är: 
 Att V3rör bereds tillträde till arbetsplatsen. 

 Införskaffande av borrtillstånd med hjälp av Jan-Åke om så önskas. 
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4. Priser 

4.1 Värmepumps  
projekt 

 

Beskrivning: Värmepumpinstallation Pris 

Nibe F 1345-40 108 000 kr 

Material/arbetskostnad rör & el. (värmepumpen)  120 000 kr 

Borrning 4 st. borrhåll á 200 meter (Normbrunn 07)  264 000 kr 

Nibe VST 20 (varmvattenstyrning) 6 000 kr 

Elpanna Nibe ELK 26 15 000 kr 

Nibe Uplink 5 000 kr 

Transport 55 000 kr 

Pris 573 000 kr 

 
 

Beskrivning: Eventuella tillkommande kostnader  

Foderrör utöver 6 meter  750 kr/m 

Extra ingrävning (rör från borrhålet) mer än 4 m  750 kr/m 

Krävs miljökolektor tillkommer en kostnad på 55 kr/m 

Extra borrning 330 kr/m 

Borrning med diamantborr 1 250 kr/hål 

 

4.2 Driftskostnad 
Payoff tid  

 

Beskrivning: Driftskostnad nya systemet 
(Källa NIBE VPDIM2.5) 

Kr/År 

Driftskostnad (1,3 kr/kwh) ca 62 000 kr/år     

Payoff tid ca 3,8 år 

 

4.3 Övrigt 
Offerten är inte fastställd före ett platsbesök. En verklighetsbaserad 
energianalys krävs för att en kvalitets och prisriktig offert kan signeras. 
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5. Villkor 

5.1 Betalningsvillkor 
 

 Samtliga angivna priser är i SEK exklusive moms. 
 Fakturering 40 % vid borrning 40 % vid leverans av värmepump samt 20 % efter 

driftsättning och slutkontroll. 
 Fakturering av eventuellt tillkommande arbete och material utöver offerten sker 

löpande varje fredag efter genomfört arbete (550kr/tim) (material Ahlsells prislista). 
 Betalning sker med 10 dagars betalningstid från fakturadatum. 
 Dröjsmålsränta vid försenad betalning utgår med 15 %. 

5.2 Avtalstid priser 
 
Offererade priser gäller en månad från avtalstecknande. 

5.3 Garantier 
Fabriks- och hantverksgaranti på 3 år.  
V3rör har företagsförsäkring på Länsförsäkringar (10 000 000 kr) 

5.4 Giltighetstid 

Offerten är giltig till och med 2013-06-07. 

5.5 Kontakt-
personer  

 

 
 

 
 
 
 

V3rör AB Kund 

 
Jan-Åke Andersson 
Bergvägen 17 
186 41 Vallentuna 
 
073-59 59 296 
ja@varmvvs.se 
 
Företaget har F-skattsedel. 
Organisationsnr:  556700-1929 
 

 
Skärgårdsstiftelsen  
Södra Bryggan, Grinda 
185 99  Vaxholm  
 
Att: Robin Askew 
 
073-5425705 
 
askew@kth.se 

rask_87@hotmail.com 
 

mailto:askew@kth.se
mailto:rask_87@hotmail.com
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BESTÄLLNING/AVTAL (Kundens exemplar) 
 
Referens 
Offertnummer:  30507 
Offertdatum: 2013-05-07 

 
Offerten accepteras och offererade produkter och tjänster beställs 
härmed. 
 
Ort, datum  
 
 
 

 

Skärgårdsstiftelsen (Behörig firmatecknare) 
Södra Bryggan, Grinda 
185 99  Vaxholm  

  

 
 
 

Totalpris 573 000 kr 

 
 
 
 

V3rör bekräftar avtalet 
 
Vallentuna, 2013-05-07 

 

  
 
 

Jan-Åke Andersson 
Vallentuna Värme VVS AB 
Bergvägen 17 
186 41 Vallentuna 

 

 

 
Om allt överensstämmer med era förväntningar, var vänlig returnera V3rörs 
exemplar underskrivet till oss på denna adress: 
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BESTÄLLNING/AVTAL (V3rör´s exemplar) 
 
Referens 
Offertnummer:  30507 
Offertdatum: 2013-05-07 

 
Offerten accepteras och offererade produkter och tjänster beställs 
härmed. 
 
 
Ort, datum  
 
 
 

 

Skärgårdsstiftelsen (Behörig firmatecknare) 
Södra Bryggan, Grinda 
185 99  Vaxholm  

  

 
 
 
 

Totalpris 573 000 kr 

 
 
 
                                

 
V3rör bekräftar avtalet 
 
Vallentuna, 2013-05-07 

 

  
 
 

Jan-Åke Andersson 
Vallentuna Värme VVS AB 
Bergvägen 17 
186 41 Vallentuna 

 

 
 
Om allt överensstämmer med era förväntningar, var vänlig returnera V3rörs 
exemplar underskrivet till oss på denna adress: 
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110mm isolering runt tanken och 145mm 

TEKNISKA DATA:
Bredd:.....................................700mm
Djup:.......................................700mm
Höjd:.......................................1730mm
Arbetstryck:............................Max 1,5Bar
Arbetstemp:............................Max100°C
Reshöjd:..................................1840mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken,
95mm på toppen.

OBS!
Isoleringen komprimeras ca 15mm en 
mindre sträcka på varje sida.
Om bättre isolering önskas och utrymme 
finns,rekommenderas modell TIP500 med 

på toppen.

  9.(DN32) Extra retur till värmekälla

  

10.(Ø7)      Dykrör solgivare (T2)

ANSLUTNINGAR:

  1.(1"utv)  Expansion/Avluftning
  2.(DN32) Tillopp från värmekälla
                   (Alt. Extra tank)
  3.(DN20) Termometer
  4.(DN50) Elpatronuttag
  5.(DN20) Avtappning/Expansion 
  6.(DN50) Anslutning för BoRö shuntpaket
                  (Art.Nr. 001-1001).
                   Om shunt önskas anges detta på
                   beställningen.     
  7.(DN32) Extra anslutning
                  Ex1: Tillopp från värmepump
                  Ex2: Retur till olje-/pelletspanna
                         när pos2 används som tillopp
  8.(DN32) Retur till värmekälla
                   Ex. Om pos7 används som tillopp
                   från värmepump  

UTRUSTNING:
A.(Ø22)Varmvattenslinga 10m
B.(Ø22) Förvärningsslinga 10m
C.(Ø22) Solslinga 10m

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna 
kan användas till.

INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:

Installation:
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/ 
rekommendationer när det gäller inkoppling av 
värmekälla. 
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