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Sammanfattning 
 

Rapporten handlar om att jämföra fyra olika värmesystem med varandra. Dessa värmesystem 

är bergvärmesystem, sjövärmesystem, markvärmesystem och akvifersystem. Strukturen på 

rapporten ser ut på följande:  

 

Först beskrivs varje system för sig, alltså hur hela systemet fungerar och sedan beskrivs 

nackdelar samt fördelar för varje system. Vid val av rätt värmesystem är det olika för olika 

villor eftersom alla har olika förutsättningar. Vid diskussion jämförs dessa fyra värmesystem 

med varandra utifrån just dessa förutsättningar.  De förutsättningar som jämförs med varandra 

om de olika systemen går att hitta under rubriken målformulering längre fram.  

 

 

Nyckelord: Bergvärmesystem, Markvärmesystem, Sjövärmesystem, Akvifersystem, 

Investering, Miljö, Återbetalningstid,  Geografi, Geologi, Värmepump, Kollektorslang.
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Summary 
 

This rapport is about evaluating four different heating systems. These systems are first, each 

system is described, how it works and then pros and cons with each system. Choosing the 

right heating system is different for different buildings since they all have different conditions. 

In the discussion these four systems are compared to each other considering all these 

conditions. The Conditions examined can be found in the beginning of the report. 

Keywords: Geothermal system, Groundheat system, Lakeheat system, Aquifer system, 

Investment, Environment, Payback, Geography, Geology, Heat pump, Collector. 
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1 Inledning 

Bakgrund 

 

Geotermisk energi står idag för en liten del av jordens energiproduktion men kommer att ökas 

oerhört i framtiden menar forskare runt om i världen. Enligt den Internationella 

energiorganisationen IEA räknar man med att utvinningen av geotermisk energi kan öka tio 

gånger mer till år 2050. Utvecklingen går hela tiden framåt och människor börjar bli allt mer 

intresserad av miljövänliga värmekällor, därför talar allt för att värme från jordens inre 

kommer att bli allt viktigare som framtidens energiförsörjning. Idag finns det olika 

uppvärmningssystem och dessa försöker man hela tiden förbättra för att göra dem mer 

miljövänliga och billigare, så att allt fler människor kan använda sig av mer naturliga 

värmesystem. De gamla olja- och elpannorna har troligen sett sina bästa dagar. Eftersom 

energikostnader ökar och oljan börjar ta slut tyder allt på att de olika värmesystemen kommer 

bli allt mer attraktiva i framtiden.   

 

Under jorden har vi en värmekälla som både är billig och håller samma temperatur hela året. 

Dessutom fungerar denna värmekälla för både stora och små byggnader. Solen är vår största 

energikälla och värmer upp jorden, vattnet och även berggrunden. Denna värmeenergi lagras i 

jorden och kan sedan transporteras och omvandlas till ännu mer högvärdigare energi i 

byggnader med hjälp av en värmepump. Det finns olika värmesystem som man kan välja 

beroende på vilka förutsättningar man har. De system som rapporten kommer att beskriva är 

markvärme, bergvärme, akvifer och sjövärme. 

Målformulering 
 

Rapporten tar upp hur de olika system fungerar och vilka för- och nackdelar det finns hos 

olika systemen. I diskussionen skall de fyra system jämföras med varandra. Det är ganska 

många frågeställningar som kommer att besvaras angående värmesystem, eftersom vid 

installation och val av rätt värmesystem är det många olika aspekter som spelar roll, men de 

mesta som jämförs är ekonomi och miljöfrågor. De förutsättningar som jämförs med varandra 

om de olika systemen 

är: 

   

 Värmepump och Kollektorslang (Hur valet av dessa påverkar ekonomi)  

 Geologiskt förhållande (Vilka jordtyper lämpar sig bra/ mindre bra för varje system)  
 Geografiskt läge (Hur påverkar de geografiska förhållande de olika systemen)  

 Förutsättningar för huset (husets läge, placering) 
 Risker (Hur stora är risker att man skadar kollektorslangen för varje system) 

 Miljöpåverkan (Är systemet miljövänlig eller miljöfarlig) 

 Ekonomi (investering, installationskostnad, återbetalningstid, energibesparing) 
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Avgränsningar 
 

 Studien kommer att avgränsas till värmesystem i mark  
 

 Studien kommer att förklara skillnaderna mellan dessa system och jämföra  
             miljö, risker, geologiska, geografiska och ekonomiska förhållanden.  
 

 Studien är avgränsad till villor först och främst men vi gör ett undantag på Akvifer 

eftersom att den är till för större projekt.  
 

 Studien beskriver hur värmen utvinns och inte kyla, dock så nämns kyla för 

Akvifersystem.  
 

 Studien kommer inte att ta upp följande:  
 

 Beräkningar  
 

 Mätmetoder och dylikt 
 

 Studien kommer inte att gå djupt in i varje värmesystem (Grundläggande kommer att 

tas upp) 
 

Metod och Material  
 De metoder och material som varit möjliga till att nå studiens mål är följande:  
  

 Handledare Hans Zettergraf samt Jessica Walton  
 

 Olika myndighetshemsidor och andra hemsidor som Thermia, IVT eller Greenmatch 
 

 Telefon intervjuer, mail intervjuer samt Studiebesök: 
 

  Jörgen Jansson (rördoktor AB) 
 

  Martin Edman (Creanova AB) 
 

  Jan Nowacki (Svenska Kyl och värmepumpsföreningen) 
 

 Ebba Engman (Skanska)  
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Källkritik 
 

Informationen i rapporten kommer via nätet, telefonsamtal, intervjuer och lärare i KTH samt 

handledaren Hans. Alla källor är pålitliga förutom källor från nätet. Därför är källor endast 

tagna ifrån myndighetsidor som exp. skvp.se. Dessa källor är pålitliga och behöver inte 

granskas. Vissa hemsidor har handledarna och personalen som intervjuades hänvisat oss till. 

Informationen i olika hemsidor har noga granskats innan skrivandet börjat. Även intervju med 

olika personer har genomförts och deras information har jämfört med nätet för att kontrollera 

om allting stämmer. 

Några viktiga saker att tänka på vid källkritik: 

 

 Är informationen på en sida skriven av en privatperson eller en myndighet? 

 

 Är information från en förstahandskälla eller är det något som någon återberättar 

 

 Vem är författaren? Utgivaren? 

 

 Finns det angivna källor eller referenser som man kan undersöka vidare om? 

 

 Finns det länkar som ger ytterligare information om ämnet? 

 

 Stämmer informationen med det vi redan vet? 
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Geoenergi 
 

Innan rapporten beskriver akviferlager så är det en skyldighet att berätta om geoenergi 

eftersom akviferlager är en del av geoenergi. Enligt en rapport från Geotec så har geoenergin 

utvecklats kraftigt på den svenska energimarknaden. Framgångarna beror först och främst på 

att det varit en god investering för privata som för företag. Den ökade miljömedvetenheten har 

ökat bland människor och fler företag är mer villiga att ska skaffa sig en miljövänlig image. 

 

Geoenergi funktion 

 

Geoenergi består i grund och botten av solenergi som lagras i mark, berg och grundvatten. 

Solenergin når med hjälp av direktstrålning, nederbörd och vind ner till marken. Den kan nå 

upp till 15 meter och träffa årstidsvariationer i marktemperatur. Temperaturen i marken är 

jämn under året, och lika hög som luftens årsmedeltemperatur. När det blir en större djup fås 

en gradvis ökning av temperaturen genom värme som framkallas från jordens inre och som 

kommer upp mot markytan, en så kallas geotermisk värme.
1
 

 

Enligt källan geoenergicentrum så ökar temperaturen i marken med 1-2 grader per hundra 

meters djup och det geotermiska värmebidraget blir mindre än 5 % av det totala 

värmeinflödet. 

 

Om man har geoenergianläggningar så kan man med hjälp av dessa utvinna geoenergi för att 

både värme och kyla fastighet. När vintern kommer utvinner den värme och då kyls jord och 

berg för att sedan på sommaren värmas upp igen med hjälp av solvärme.
2
 

 

Akvifer 

 

Namnet akvifer kommer från latinets aqua som betyder ”vatten” och ”ferre” som i sin tur 

betyder bära. 
3
 Genom ett akviferlager säsonglagrar man kyla och värme i ett 

grundvattenmagasin. Detta lager har en kall och en varm sida där grundvattnen pumpas och 

sedan används värmen och kylan genom värmeväxlare till fastigheten. 
4
 Denna typ av system 

är väldigt effektiv och är passar till områden med ett grundvatten magasin där energikällan 

hämtas ifrån. 
5
 Lämpliga Akviferlager finns bara på 10-15 % av landets yta så det är svårt att 

få till detta system utan de rätta förutsättningarna 
6
  

                                                             
1
 http://geoenergicentrum.se/geoenergi-2/sa-funkar-geoenergi/  

2 http://geoenergicentrum.se/geoenergi-2/sa-funkar-geoenergi/  
3http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/akvifer  
4 http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72  
5 http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72  
6 http://www.skanska-energi.se/Energilosningar/Geoenergi/Mer-om-geoenergi/Akviferlager  

http://geoenergicentrum.se/geoenergi-2/sa-funkar-geoenergi/
http://geoenergicentrum.se/geoenergi-2/sa-funkar-geoenergi/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akvifer
http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72
http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72
http://www.skanska-energi.se/Energilosningar/Geoenergi/Mer-om-geoenergi/Akviferlager
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Teknik för Akviferlager 

 

Akviferlager har ett system där man använder sig av värmepump, ackumulatortank och pump. 

Man använder sig även av brunnsystem där man använder grundvattnet som energibärare. 
7
 

 

Värmepumpen och kylmaskinens funktion är att producera värme och kyla från 

grundvattenmagasinet. Den säsong lagras vilket innebär att man på vintern använder värmen 

till att värma lokalerna och på sommaren använder man kylan till att kyla ner lokalerna till en 

behaglig temperatur. 
8
 

 

Brunnarnas funktion är att ta upp energin från grundvattenmagasinet och använda det som 

energi källa. Brunnarnas djup kan variera mellan 60-200 meter under jord med installerade 

värmepumpar.
9
 I grund och botten handlar det inte om kalla och varma brunnar utan det 

handlar om brunnar och slangar som är sammansatta med varandra. Slangarna sänks ner i 

botten via borrhålen och fylls med vätska för att sedan genom cirkulation ta upp energin. 
10

  

 

 

  
 

Bild 1: Bilden visar grundvattenmagasinet som man använder. Det blåa visar kylan och det 

röda visar den varma sidan.  

 

 

 

 

                                                             
7 http://www.skanska-energi.se/Energilosningar/Geoenergi/Mer-om-geoenergi/Akviferlager  
8 https://www.amffastigheter.se/Miljo/Akvifarlaget/  
9 https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-

eon/kraftverk/Med%20v%C3%A4rme%20fr%C3%A5n%20Akterns%20V%C3%A4rmepumpanl%C3%A4ggni

ng.pdf  
10 http://miljonytta.se/byggnader/lagring-av-varme-och-kyla-under-markytan/  

http://www.skanska-energi.se/Energilosningar/Geoenergi/Mer-om-geoenergi/Akviferlager
https://www.amffastigheter.se/Miljo/Akvifarlaget/
https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/Med%20värme%20från%20Akterns%20Värmepumpanläggning.pdf
https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/Med%20värme%20från%20Akterns%20Värmepumpanläggning.pdf
https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/Med%20värme%20från%20Akterns%20Värmepumpanläggning.pdf
http://miljonytta.se/byggnader/lagring-av-varme-och-kyla-under-markytan/
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Geologiska/ Geografiska Förhållanden Förutsättningar 
 

Akviferlager har speciella geologiska förhållanden. Man måste först och främst hitta lämpliga 

ställen i Sverige för att kunna installera Akviferlagren. Genom undersökningar och kartor så 

hittar man grundvatten magasin som man kan ta del av.
11

  

 

Den lämpar sig bäst i rullstensåsar eller sedimentera bergarter så som granit och gnejs. Men 

även vattenförande kalksten. 
12

 

 

Enligt en kontakt person som heter Martin Edman från Creanova har man gjort en kortare 

intervju angående förutsättningarna för Akviferlagren. Det ska vara mycket till för att man ska 

få igenom projektet. Man måste först och främst ansöka om tillstånd från mark och 

miljödomstolen för att få tillgång att göra anläggningen. Akviferlagren är lämpade för större 

projekt så som flygplatser eller sjukhus. Ett exempel på en anläggning som använder 

Akviferlager som energi källa är Arlanda flygplats. 
13

 

Miljö och risker 
 

Akvifer lagret i sig har inte någon miljöpåverkan förutom värmeförlusterna. Det ända som 

kan tänkas skada miljön är när man borrar samt vid bebyggelse av anläggningen från 

maskiner som släpper ut koldioxid i form av fossila bränslen. Vid borrningen kan de uppstå 

buller från olika maskiner som används men även risk för spill från oljan.  

De olika byggföretagen har börjat ta hänsyn till detta och stärkt miljökraven och personalen 

börjar tänka mer grönt. 
14

 

Ekonomi  

Det är svårt att svara på exakt hur mycket ett akvifer lager kostar att installera. Akviferlager i 

SAS Frösundavik är beräknad till 14 miljoner kronor i investering
15

 Arlandas anläggning hade 

en investering på 20 miljoner kronor
16

. 

”Enligt en diskussion med Martin Edman från Creanova så har denna studie inte fått exakta 

svar och siffror, dock så säger denna källa att det handlar om ett antal miljoner kronor.”
17

  

Återbetalningstiden för dessa projekt är mellan 1-3 år och beror på den höga effektiviteten 

och därför blir återbetalningstiden låg. 
18

  

                                                             
11 http://www.problemlosarna.nu/content/uploads/2014/09/Ingenjorsuppdrag-WSP1.pdf  
12 http://www.geotec.se/pressrum/texter/vagval_energi.pdf  
13 Martin Edman Telefon Intervju Creanova. 
14 http://www.fab.w.se/wp-content/uploads/Geoenergin-i-samh%C3%A4llet.pdf  
15 Säsongslagring av energi i Akvifärer - en undersökning vid Vilundaparken, Upplands Väsby. 

Åsa Ögren EN08  
16 http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/arlanda-bygger-varldens-storsta-energilager  
17 Martin Edman Creanova.  
18 http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72  

http://www.problemlosarna.nu/content/uploads/2014/09/Ingenjorsuppdrag-WSP1.pdf
http://www.geotec.se/pressrum/texter/vagval_energi.pdf
http://www.fab.w.se/wp-content/uploads/Geoenergin-i-samhället.pdf
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/arlanda-bygger-varldens-storsta-energilager
http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72
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Sjövärmesystem 

 

Bild 2: Sjövärmesystem 

Sjövärmesystem kan man installera om man bor nära sjöar eller vattendrag. En 

sjövärmepumps funktion är att fånga upp den lagrade solvärmen som finns i sjöar och sedan 

använda värmen på ett konstruktivt sätt, alltså solens värme tas upp av sjöar och vatten som 

sin tur värms upp och tas tillvara av sjövärmepumpen. En sjö fryser aldrig nere i botten och 

där nere finns solenergin som man kan dra nytta av året runt.
19

 

Sjövärmesystem Funktion Detaljerat 

 

För att sjövärmepumpen ska kunna ta upp den solenergi som lagras på botten av en sjö så 

måste man använda sig av en slang som man sänker ner i botten. Denna slang ska ledas från 

huset där värmepumpen ska vara installerad och vidare ner till sjöbotten. Detta leder till att 

man måste gräva upp ett dike för att sedan leda slangen ner till sjön och sätta fast (förankra) 

slangen med tyngder så att den är stadig i botten. Slangen ska vara så lång, beroende på hur 

nära man är till sjön respektive sjöbotten.
20

 

En viktig detalj att tänka på är att förlängningsdiket ska anpassas för att förhindra frysning på 

vintern och det kan man göra genom att man fyller slangen med frysskyddsmedel innan man 

sänker slangen i sjön. Sen kan man låta slangen ligga där och samla upp solenergi som 

värmepumpen gör om till värme för huset. 

Vätskan i medlet kommer inte vara jätte varm men inuti värmepumpen finns ett köldmedium 

som kommer att ha ett låg kokpunkt. Ånga kommer att bildas pga. kokning som leds in i 

kompressor där sedan ett tryck kommer att ske. När temperaturen i kompressorn når ungefär 

50C skickas värmen ut till husets alla radiatorer etc. via vatten i element. 

 

                                                             
19http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme 
20http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme 
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Viktigt att tänka på vid sjövärmepump 
 

Detaljer som är viktiga då man skaffar en sjövärmepump är att man måste installera slangen 

på ett korrekt sätt som sagt, men även söka tillstånd till att installera en sjövärmepump. Det är 

även viktigt att tydligt märka upp var slangen finns, för om man slarvar med detta kan 

konsekvenserna bli stora genom att slangen blir skadad och det kan bli dyrt att lägga om den 

igen. Därför är det även viktigt att undersöka hur det ser ut i botten för att undvika exp. stenar 

för att det inte ska skada slangen. Relationsritningar bör upprättas för att veta vart slangen 

ligger. Det är även viktigt att sjöfart och fiskare är väl medvetna att det kan finnas en 

kollektorslang i området. Det finns en stor risk med sjövärmepump och detta är att ankaren 

fastnar i slangen. Då kan slangen flyta upp, men i värsta fall kan slangen gå sönder, vilket 

innebär att köldbärarvätskan läcker ut i vattnet vilket kan skada djur och organismer. Därför är 

det svårare att få tillstånd för sjövärme än till exempel jordvärme.
21

 

 

Frysskyddsmedlet 
 

Man använder frysskyddsmedel i slangen som ska ner till sjöbotten för att sjövärmepumpen 

ska kunna lagra upp värmen från sjöbotten. Funktionen är att det helt enkelt ska förhindra 

frysning av slangen. 

 

 

Fördelar med Sjövärmepump 

Allmänt 

 

Sjövärme pumpen är sig lik bergvärmepumpen. Det gör att erbjudandet av värmepumpar för 

den här typen blir stort. Det är även en fördel att man slipper borra i marken och det skapar tid 

och kraft. Sjövärmepumpens livslängd är väldigt långt men det beror på om man installerat 

slangen rätt. Uppstår det skador på slangen så kan den inte ta upp solenergin på ett korrekt sätt 

vilket påverkar funktionen. Den har även stor driftsäkerhet, dessutom lite underhåll. Slingan i 

sjön har en temperatur som är jämn hela året. Och till sist kan sjövärme kombineras med 

frånluftsvärme för ännu mer effekt.
22

 

 

 
 

                                                             
21http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme  
22http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme  
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Miljö 
 

Enligt källor som uppvärmning.net så är det enda nackdelen med sjövärme att man måste 

gräva ner rören mellan diket och sjön. En annan fördel är att man använder sig av moder 

natur, solens energi strålar mot sjön och därifrån lagrar man värmen så att man kan använda 

energin för sitt hushåll. Den har även en god livslängd när det gäller kollektorslangen samt 

värmepumpen. Använder man sig av miljömärkt el så kommer det inte att påverka miljön. 

Man kan använda sig av solceller samt vind energi för att göra det miljövänligt. 

Kostnad 

 

Att installera sjövärme ska vara ett långsiktigt mål för att kunna tjäna på det. Man kommer att 

betala dyrt i början men tjäna på det i längden. Det är för att med tiden så sänks energi 

kostnaderna ganska mycket. Man kan spara mellan 8 000 – 10000 kr om året med sjövärme 

genom de sänkta kostnaderna och då får man en återbetalningstid på 10 år vilket kan ses som 

lönsamt.
23

 

 

Det kan vara bra att ta in flera prisidéer från olika installatörer för att kunna förhandla pris och 

arbetskostnad. Det är normalt att få en totalsumma på 70 000- 130 000 kr för en installation 

av sjövärme. Men du kan genom ROT avdrag halvera arbetskostnaden. 
24

 

 

Nackdelar med Sjö Värmepump 

Allmänt 

 

Den stora nackdelen med sjövärme är nog geografiskt läge, man måste bo nära vatten, och 

även om man bor nära vatten kan det vara så ibland att sjöns energiinnehåll inte räcker till för 

att värma hela huset. Sjön måste även vara ganska jämn i botten för enkel förläggning. 

Kollektorn är sårbar för yttre skador som kan orsakas av exp. ankare, djur, is etc.  
25

 

 

En annan nackdel är att för att slangen ska läggas på ett bra sätt måste det vara relativt jämn i 

sjöbotten samtidigt som den måste förankras väl för att den inte flyter upp i ytan. Om man tar 

ut mer energi än vad som kommer in, kommer sjöns temperatur att sjunka. Det leder till att 

energin inte är tillräckligt stor nog för hushålls energibehov. Därför är det rekommenderat 

enligt Greenmatch att man inte installerar sjövärme i för små eller grunda vattendrag.
26

 

 

                                                             
23

 http://byggmentor.se/energi/sjovarme-fakta-pris/  
24 http://byggmentor.se/energi/sjovarme-fakta-pris/  
25

 http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme  
26 http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme  
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Miljö 
 

Sjövärmesystem är ett miljövänligt val om man har tillgång till det och använder det på rätt 

sätt. Man använder sig av solen som är den främsta energikällan på vår jord. När det gäller en 

sjövärmepump använder man i princip samma värmepump som t.ex. bergvärme pump.
27

  

 

Värmepumpens miljöpåverkan beror på materialåtervinning och användningen av den. När 

man använder värmepumpen finns de 2 risker som är negativa för miljön. Dessa risker är 

läckage samt eldriften. 

 

När man talar om läckage syftar man på köldbärarvätskan. Dagens värmepumpar ska ha en 

insatt spärr som gör att max 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut ur kollektorslangen. Enligt 

källan (greenmatch) så finns det inga köldmedier som påverkar ozonlagret men den har en 

inverkan på växthuseffekten. Man kan då välja en värmepump med köldbärarvätska som har 

ett lågt TEWI- värde som förhindrar påverkan på växthuseffekten. 

 

TEWI betyder total equivalent varning impact och är ett värde som mäter påverkan på 

växthuseffekten från exempelvis kölbärarvätskan. 

 

Den andra risken är själva eldriften av värmepumpen. Eftersom alla värmepumpar drivs av el 

så påverkar elens energikälla värmepumpens klimatpåverkan. Man kan då själv installera 

solceller som gör det mer miljövänligt. Nackdelen med detta är att alla inte ar möjlighet till 

det och enligt greenmatch så är det en rekommendation att använda miljömärkt el för att 

minska klimatpåverkan.   

 

Nackdelen med frysskydsmedlet är om kollektorslangen skadas så kan medlet som har 

miljöfarliga ämnen läcka ut och skada djur och organismer i sjön.
28

 

 

Kostnad 

 

Inom en kostnads perspektiv så kan man säga att installera ett sjövärme system är relativt 

dyrt. Även fast man inte behöver borra hål som bergvärme så är det i alla fall rätt så dyrt. 

 

Det krävs tillstånd, installationskostnader, drift och underhåll. Det ska vara mycket till för att 

man till slut ska tjäna på det i längden. 

 

Priset på värmepumpar är olika beroende på vad för typ av värmepump man ska ha och hur 

många kW den klarar av. Den lägsta har 5 kW och den högsta har 12 kW och det skiljer sig 

ungefär 10 000 kr mellan dessa.
29

 

                                                             
27 http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme  
28

 http://www.greenmatch.se/vaermepump/sjoevaerme  
29 http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1245/  
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Sedan så finns även Kollektorslangen som är en viktig del i installationen för att kunna ta del 

av sjöns solstrålar. Enligt en hemsida som heter rörprodukter.se så har det olika 

Kollektorslangar med olika längder och vikter. Ju längre slangen är desto dyrare blir det. 

Längderna på slangen kan vara mellan 200-500 m och priset varierar så klart och ligger 

mellan 3000- 7000 kr. 

 

Men frågan är egentligen inte hur mycket det kostar just vid investeringen, utan frågan är kan 

sjövärmesinvestering lönas i längden. Om vi har en investering på 90 000 kr för ett sjövärmes 

system så sänks värmekostnaderna med ca 9000 kr och energibesparing på 8 000- 12 000kWh 

om året. Återbetalningstiden blir ungefär 10 år.
30

 

 

Tillstånd 
 

 

Enligt Jönköping kommun som har lagt upp sina regler för sjövärme installationer så finns det 

ett par viktiga faktorer att ta upp innan man söker tillstånd. 

Man börjar med att skicka in en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen och där efter så 

väntar man tills det blivit godkänt. 

 

Om man installerar värmepump utan den här anmälan riskerar man att betala något som kallas 

för miljösanktionsavgift. Om man inte äger sjön så är det bra att skaffa servitut. 

Det är alltid fastighetsägaren som har ansvar för installationen och denne ska se till att genom 

sin installatör få de råd och information man behöver för att använda systemet på ett korrekt 

sätt utan att skada miljö och omgivning. 

 

Den installerade anläggningen måste vara skyltad både från land och vatten. På skylten ska 

slangens läge i vattnet vara klart och tydligt så att risken för olyckor minskar. Den ska även 

innehålla upplysning om ägaren samt telefon nummer ifall något inträffar. Värmepumpen ska 

ha en skylt som visar vad för typ av köldmedium den har samt hur stor mängd av det.  
31

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             
30 http://byggmentor.se/energi/sjovarme-fakta-pris/ 
31http://www.jonkoping.se/download/18.3e9b1d81137834be8f587/1346075570639/Information+om+sj%C3%B

6v%C3%A4rme.pdf   

http://byggmentor.se/energi/sjovarme-fakta-pris/
http://www.jonkoping.se/download/18.3e9b1d81137834be8f587/1346075570639/Information+om+sjövärme.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.3e9b1d81137834be8f587/1346075570639/Information+om+sjövärme.pdf
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Bergvärme 

 
Solen fungerar som energikälla och värmer upp berggrunden. Detta medför att berggrunden 

lagrar värmeenergi som sedan kan transporteras och omvandlas till ännu mer högvärdigare 

energi i byggnader. Detta är möjligt med hjälp av en värmepump som man drar nytta av en 

lagrad värmeenergi i berggrunden. I Sverige är berggrunden ett utmärkt värmelager för 

värmepumpar. De bergarter som är bra är dessa med hög kvartshalt så som granit och gnejs. 

Andra viktiga egenskaper är också bergets värmeledningsförmåga. Vid val av storleken på en 

bergvärmepump så utgår man efter hur stort effektbehov det krävs för att hålla huset varm den 

kallaste dagen som kallas DUT eller DVUT, men även hur mycket energi huset kräver 

årligen.32 

 

En värmepump placeras oftast i husets källare, och det första man gör är att borra ett hål i 

marken. Berggrunden håller samma temperatur året om och desto djupare man borrar in i 

berget desto högre är temperaturen. Därför spelar borrhålet ganska stor roll i systemet 

eftersom det aktiva djupet är mycket viktig. Borrdjupet ska vara ca 200m och inte 

underdimensionerat eftersom då finns risk för att hålet kyls ner. Avståndet mellan två borrhål 

ska vara minst 20m eftersom de två borrhålen kan påverka varandra pga. kyla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bild 3: Visar hur hela systemet ser ut med. På bilden 

                                           Ser man bl.a. borrhålet, kollektorslangen, värmepumpen.   

 

I borren placeras en kollektorslang som är ca 400m om man väljer att borra ett hål som är 200 

m djup. Kollektorslagen består av två plaströr ihop fogade nedtill och bildar en U form (se 

bild ovan). I slangen finns det vätska som består till 70 % av vatten och 30 % 

frysskyddsvätska. Denna nedkylda vätska i kollektorslangen kan värmas genom det något 

varmare grundvattnet eller av det kringliggande berget och sedan pumpas tillbaka till en 

värmepump. Kollektorvätskan har en låg fryspunkt, och kan gå ner ända till under noll grader 

utan att frysa. Kollektorvätskan pumpas in i förångaren som finns inuti värmepumpen. Där i 

förångaren kommer vätskan att värmas upp.  

                                                             
32http://skvp.se 

http://skvp.se/
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Inuti en värmepump finns även ett köldmedium med låg kokpunkt, och när kollektorvätskan 

värms upp kommer köldmediet att förångas och föras vidare till en kompressor. I en 

kompressor så komprimeras gasen, detta leder till att temperaturen stiger ytterligare. Gasen 

förs sedan vidare till kondensator där den värmer upp vattnet i värmesystemet. Och till sist går 

detta vatten vidare ut till golvvärme eller element i huset. 

När temperaturen i gasen minskar blir den åter flytande vätska, och denna vätska pumpas åter 

ner i berget och processen börjar om igen. På bilden nedan kan man se hela processen. Som 

man ser på steg nummer fyra kan det finns en expansionsventil som minskar trycket och 

temperaturen sjunker. 33    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Bild 4: Bilden visar hela processen i värmepumpen. 

                                       

Det krävs även en ansökan till kommunens miljöförvaltning för att få tillstånd att borra, 

eftersom man ibland kan få avslag eftersom man kanske bor nära en vattentäkt eller att det 

redan finns ett borrhål i närheten.  34 

 

                                                             
33http://www.bergvarme-pris.se/ 
34http://skvp.se 

https://www.energimyndigheten.se 

http://www.bergvarme-pris.se/ : 

http://www.bergvarme-pris.se/
http://skvp.se/
https://www.energimyndigheten.se/
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                  Bild 5: Visar en bergvärmepump installation i en källare.   
 

Fördelar 
 

Allmänt 
 
Bergvärme passar för hushåll med en relativt hög elförbrukning. En viktig fördel med 

bergvärme är att detta är det vanligaste systemet som används i Sverige, vilket ger ett utbrett 

utbud av värmepumpar att välja bland. Bergvärme är inte heller väderberoende eftersom 

grundvattens temperatur är relativ stabil året om. Berget håller en jämn temperatur under året 

vilket är positivt för värmepumpens drift och energibesparing. Man kan vara säker på att 

bergvärme kommer att leverera samma energimängd till samma kostnad alla dagar i året. 

Bergvärme är även ett mycket driftsäker system och bergvärmepumpen har en lång livslängd 

på ca 20-30år och kräver nästan ingen service efter installationen. Man kan även använda sig 

av bergvärme för att skapa kyla inomhus under sommaren så att man får en sval och skön 

inomhustemperatur.
35

 

 

Kostnader 
 

Bergvärme kan ses som billigt även om investeringen är kostsam så är investeringen i 

bergvärme ändå en god affär om man tänker långsiktigt. Detta eftersom att energikostnaden 

sänks med tiden radikalt. Återbetalningstid är ca 7-10år och man får en energibesparing på 10 

000-14 000kWh. Man kan säga att besparingen ökar med stigande behov av värme. Eftersom 

bergvärme är en stor investering kan det vara bra att ha koll på ROT-avdrag. Det betyder att 

man kan halvera priset för arbetskostnaderna. På ett år kan du få tillbaka ca 50 000 kronor 

vilket lönar sig vid inköp av bergvärme.
36

 Bergvärme täcker 95 procent av värmebehov i en 

normal stor villa och med en bergvärmepump kan man minska sin elförbrukning med 80 %.  

                                                             
35http://fastighetsvarme.com/fordelar-med-bergvarme/ 

http://www.bergvarme-pris.se/ 
36http://www.bergvarme-pris.se/ 

http://fastighetsvarme.com/fordelar-med-bergvarme/
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Miljö 
 

Systemet har inte heller någon stor påverkan på miljön och till skillnad från andra system som 

ex markvärme och sjövärme krävs inga stora ingrepp på tomten och inte heller behövs stor 

tomtyta. Värmen som används är naturens egen form av solenergi som lagras i berggrunden. 

Den el som man använder för att driva en värmeanläggning bidrar till lägre grad än fjärrvärme 

till koldioxidutsläpp. Endast 1 kW el behövs för att producera minst 3-5 kW värme
37

. Förr i 

tiden innehöll vätskan i slangen miljöfarliga ämnen som påverkade både ozonlagret och 

växthuseffekten men idag använder man sig utav etanol som framställs av grödor som vete 

och majs. Att borra hål kan vara dyrt men det lönar det sig i längden. Borrhålet kan 

återanvändas även när värmepumpen ska bytas ut. Ett borrhål har en livslängd på ca 100 år,
38

 

och efter ingreppet syns inga spår av hålet när gräset växt tillbaka. Bergvärmepump kan även 

kompletteras med solfångare för att ladda borrhålet med värme under sommartid. 

 

Nackdelar 

Kostnader 
 

Den stora nackdelen med att skaffa sig bergvärme är nog kostnaden för all installation i 

början. Den totala kostnaden för bergvärme kan bli upp till 110 000-170 000 kronor. Det som 

påverkar priset är även vilken typ av värmepump man väljer vilket beror på hur hög 

elförbrukning man har och hur stor yta som skall värmas upp, alltså hur stor huset är.  

 

 

Energivinsten bli högre med en bergvärme ju mer energi som förbrukas, därför passar inte 

bergvärme på ex sommarhus eller hushåll som inte förbrukar mycket el. En förutsättning för 

att använda sig av bergvärme är att bostaden har ett vattenburet radiatorsystem eftersom 

värmen sprids via vattenledningar. Om man inte har det måste man installera ett vattenburet 

system som kostar ca 100 000 kronor i en normalstor villa
39

. Man får sedan även räkna med 

ytterligare 130 000 kronor för att installera bergvärmesystem. Om bostaden har 

direktverkande el lönar det sig inte rent ekonomiskt eftersom det kostar att byta ut den.  

 

Energiförbrukningen bör ligga över ca 20 000 kWh/år eller högre än 35 000
40

 för att det ska 

bli en god affär i slutändan. När hela bergvärmesystem är installerat måste man justera 

temperaturen så att den inte blir högre än vad som är nödvändigt för huset. När man borrar ett 

hål spelar berggrunden roll eftersom den består av olika material och tjocklekar beroende på 

vart i landet man bor. I södra Sverige får marken mer solvärme under sommaren jämfört med 

norra Lapp land. Bor man alltså i norr kan man bli tvungen att borra djupare vilket ökar 

kostnaderna. Installationskostnaderna kan också variera beroende på vart man bor. Enligt 

energimyndigheten varierar kostnaderna upp till 60 procent beroende vart man bor.  

                                                             
37http://fastighetsvarme.com/fordelar-med-bergvarme/ 
38http://www.bergvarme-pris.se/ 
39http://www.xn--vrmepumparna-gcb.se/bergvarme/ 
40http://www.varmepump.n.nu/bergvarmepumpar 

http://fastighetsvarme.com/fordelar-med-bergvarme/
http://www.bergvarme-pris.se/
http://www.varmepump.n.nu/bergvarmepumpar
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Priserna är högst i Stockholm p.g.a. efterfrågan. Hur djupt man borrar beror på avståndet ner 

till berget men även berggrundens mineralsammansättning. Om man har kalksten som leder 

värme sämre krävs djupare borrning jämfört med exempel granit och gnejs. Har man ett stort 

hus med högt värmebehov krävs ibland två hål och då ökar kostnaderna dubbelt. Nedan kan 

man se på bilden hur mycket det kostar beroende på borrdjupet. Det är variationen på 

diametern och djupet som avgör kostnaden. 

 

                                                                 

                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Pris på borrdjupet 

 

                

             

                                                                                                     

 
                             Bild 7: Bilden till vänster visar borrhålen i marken och bilden  

                             till höger visar ytterligare två borrhål med ett avstånd på ca 20 meter.          

 

Borrdjupet påverkar även kostnaden för kollektorslangen, har man en djup på ca 100m 

behöver man en 200 m lång kollektorslang som ligger på ca 3000 kronor medan en slang på 

500m kostar 7000 kronor.
41

 

                                                             
41http://www.rorprodukter.se/kollektor/kollektorslang 

http://www.rorprodukter.se/kollektor/kollektorslang
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Allmänt 
 

Några andra nackdelar med bergvärme är att kunderna ibland inte är nöjda med bergvärme 

eftersom den inte levererar tillräckligt med hög uppvärmning eller att det inte finns tillräckligt 

med varmvatten. Detta kan bli ett problem under de kalla dagarna under vintertiden eftersom 

bergvärmepumpen inte kan leverera all värme till huset. Borrhål har ett visst avstånd, och har 

man två olika hål bör avståndet vara 20m mellan dem. Har man grannar som redan har ett håll 

och avståndet inte räcker till, finns det risk att man inte får borra. 

Markvärme 

 
Markvärmesystem fungerar nästan som bergvärmesystem, skillnaden är att kollektorslagen 

placeras isstället horisontalt för att hämta upp energi ur marken. Även här utnyttjas solens 

strålar fast på ett annorlunda sätt. Plastslagen placeras ca 0,5-1m ner i marken och därför 

utnyttjas endast markvärme och inte bergvärme som är betydligt djupare. Man kan säga att 

solen är i högsta grad energikällan när man använder markvärmesystem. Solvärmen lagras i 

ytskikten av marken under sommaren och denna energi kan användas för uppvärmning av hus 

med hög energiförbrukning, med hjälp av en jordvärmepump. Sedan är det viktigt att veta, vid 

installation av markvärme krävs tillstånd. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Markvärmesystem 
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                               Bild 9: Visar slingan som är placerad på marken vid Tele 2 Arena                      

                              (Skanska) 

 

 

                                                

                                                          

I början får man gräva upp en yta mellan 300 till 600m², för att sedan placera ut plastslagen.  

Slangen placeras som tidigare nämnt ca 0,5-1m ner i marken. Avståndet mellan slangen ska 

vara minst en meter från varandra. Till en normalstor villa kan det krävas ca 400m lång slang 

och en yta på tomten som är ca 500m² för att generera tillräckligt med energi. Slangens längd 

och tomtens yta som man måste gräva upp beror på hur mycket värmebehov huset kräver men 

även vilket mark typ man har eftersom olika marktyper leder olika bra värme. Det är viktigt 

att slangen inte grävs för långt ner i jorden för där finns vatten eller avloppsledningar, vilket 

leder till fula missfärgningar på tomten där kollektorslagen ligger. Slangen bör ligga 

tillräckligt djupt för att den inte ska frysa under vintertiden. 

 

Kollektorslagen kopplas till en värmepump och inuti slangen cirkulerar det vatten och 

frostskyddsvätska. Denna kalla vätska kommer att värmas upp när den cirkulerar genom 

marken. Vätskan kommer att värmas upp även de dagar det är kallt ute pga. av det lilla värme 

som finns i marken. Vätskan leds sedan in i aggregatet som sedan gör jobbet via en 

kompressor. Kompressor kommer sedan att komprimera energin som finns i vätskan till 

värme med högre temperatur som sedan används för varmvatten i kranarna och för 

uppvärmning av huset.
42

 

 

                                                             
42http://www.greenmatch.se 
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Fördelar 
 

Allmänt 
 

Markvärmesystem kan använda sig av samma typ av värmepumpar som bergvärme och är 

precis som bergvärme är den en av de vanligaste system i Sverige, vilket ger ett bredd utbud 

av värmepumpar att välja bland. Värmepumpar som har lång livslängd och driftsäkerhet. 

Kollektorslangen har även den lång livslängd. Det är även en relativ stabil värmekälla och har 

man en stor tomt är detta en stor fördel. När man vill uppgradera eller byta ut systemet är det 

inte lika krångligt som vid utbyte av bergvärmesystem eftersom slangen ligger ytligt, vilket 

man tjänar mer på ekonomiskt. Markvärmesystem passar byggnader som har stort 

värmebehov, och de byggnaderna med större värmebehov har kortare återbetalningstid. 

 

Återbetalningstiden ligger på ca 7-10 år
43

 och systemet är helt underhållsfri. Har bostaden ett 

vattenburet radiatorsystem passar markvärmesystem perfekt ihop. Markvärme är en fördel för 

dem människor som bor i den södra delen av Sverige eftersom systemet påverkas något av 

årstidsväxlingar. Därför finns markvärmesystem främst i södra och mellersta Sverige eftersom 

det finns mer sol där jämfört med norra delen.  

 

En annan fördel med markvärmesystem jämfört med bergvärme är att det inte krävs någon 

borrning vilket minskar kostnader. Och jämfört med sjövärme behöver man inte bo nära en 

sjö. Markslingan har en jämn temperatur under hela året. När man installerar bergvärme måste 

man anlita behöriga installatörer för att borra hål i marken, men med markvärmesystem kan 

man göra grävarbetet själv om man har en grävmaskin. Har man dessutom jordtyp av lerjord 

med hög vattenhalt är detta en fördel. En markvärmepump ger dessutom precis som 

bergvärmepump möjlighet till kyla under sommartiden. 

Kostnad 
 

Markvärmesystem har även lägre installationskostnad jämfört med bergvärme vilket ligger på 

ca 100 000- 130 000 kr beroende på storlek, installation, fabrikat med mera. Grävning och 

nedläggning av slang kostar mellan 20 000- 40 000 kronor. Energibesparingen ligger mellan 

10 000 – 14 000 kWh per år, vilket motsvarar ca 13 000- 17 000 kronor. Markvärme passar 

hushåll med hög energiförbrukning, med det menas över 20 000 kWh per år.
44

 Enligt 

greenmatch har undersökningar visat att ett genomsnittligt småhus i Sverige har en 

energiförbrukning på 21 400 kWh om året. Så om man installerar markvärme kan man få en 

energibesparing på 50-70%
45

 med jordvärmepump. En jordvärmepump kan stå upp för ca 

70 % av husets energibehov. Nedan visar bilden att återbetalningstid är max 8 år om 

investeringen är 100 000 kronor och energibesparingen per år är 50 %. 

                                                             
43http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm 
44http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm 
45http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm 

http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm
http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm
http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm
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                                             Bild 10: Återbetalningstid 

 

Miljö                                                       
 

När de gäller miljön, så kan man vara miljövänlig och välja miljömärkt el för att driva 

systemet vilket hjälper till att minska koldioxidutsläpp. Markvärme är ett miljövänligt 

alternativ eftersom värmen som produceras är ren energi som inte orsakar några växthusgaser.  

Markvärme kan även kombineras med solceller för att fånga upp både de lagrade solvärmen i 

marken och solens direkta strålar vilket är både miljösmart och energieffektivt. 

Kollektorslagen är laddad med miljövänlig vätska som består av bioetanol och vatten. Idag är 

värmepumpen mycket mer miljövänligare eftersom man har byt ut köldmediet, tidigare 

användes freoner som påverkar ozonlagret och växthuseffekten. Men idag har freoner bytts ut 

mot kolväten och koldioxid. Markvärme är annars precis som bergvärme ett miljövänligare 

system för att värma hus. Att värma hus med el är både dyr och påverkar miljön vid 

tillverkningen. Man kan istället välja markvärme som är billigare, miljövänligare 

Och är en oändlig energikälla.
46

 

 

Nackdelar 

Allmänt 
Den största nackdelen med markvärmesystem är att den endast passar om man har en stor yta 

på sin tomt. För en normal stor villa krävs att man har en tomtyta på ca 500m² för att generera 

tillräckligt med energi, och för att få plats med slangen som kan vara upp till 400m lång. 

Slangens längd avgör även hur mycket värme som kan samlas upp. Något som kan vara 

nackdel är att om man har en slang som är förlagd i marken, så kan man inte bygga ex en pool 

eller något annat i framtiden där slangen är placerad.  

                                                             
46http://www.bergvarme-pris.se/ 

http://www.bergvarme-pris.se/
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Har man en kraftfullare värmepump behöver man en längre slang som kostar mer. Vilken typ 

av jord man har spelar stor roll, fuktig lera anses bra jämfört med torr grusblandad jord eller 

åkermark som plöjs regelbundet. Om marken endast består av sand kommer kollektorslagen 

inte fungera eftersom värmeledningen i sand är sämre. Bor man bredvid ett berg eller 

någonstans med extremt stenrik mark, kan det vara svårt att gräva i marken. Har man en 

byggnad som har lite värmebehov passar inte markvärme eftersom den passar bäst byggnader 

med stort värmebehov. Då får man också snabbare återbetalningstid än mindre hus. 

Markvärme passar byggnader med energiförbrukning som ligger över 20 000kWh per år. 

 

Kostnad 
 

Eftersom värmepumpen för markvärme och bergvärme är samma så påverkas inte priset på 

värmepumpen. En värmepump kostar mellan 45 000- 75 000 kronor. Kostnaden för all övrigt 

material och installation som ex slangen och koppling mellan värmepump till husets 

distributionssystem kostar ca 10 000- 20 000 kronor. Sedan kostar det att gräva upp tomten. 

Har man en grävmaskin blir det billigare men annars kan man hyra en grävare och detta 

kostar mellan 4000-8000 kronor och för installationen 20 000-10 000kr.  Sedan kanske man 

vill återställa tomten efter grävning genom att placera ut en fin gräsmatta, detta kan kosta ca 2 

000 kronor. Man kan alltid spara pengar via ROT-avdrag som ligger på ungefär 4000–12000 

kr.
47

 

 

Nedan visas den totala kostnaden för markvärmeinstallation. Denna installation gäller för en 

normal stor villa men priset kan alltid påverkas beroende på hur stort värmebehov huset har, 

vilken värmepump man köper in osv. Bilden nedan är baserad på faktiska priser hos 

markvärmeleverantörer och installatörer för säsongen 2012/2013. Där fick man ett resultat 

mellan 62 000- 177 000 kronor för installationen av markvärme 

 

Total kostnad för markvärmeinstallation 

 

 

Markvärmepump: 45 000 – 75 000 kr 

 

Övrig materialkostnad: 10 000 – 25 000 kr 

 

Arbete (grävning och installation): 8 000 – 24 000 kr 

 

ROT (halverar arbetskostnaden): -4 000 – 12 000 kr 

 

Övrigt: 2 000 kr 

 

Kostnad för markvärme: 62 000 kr – 117 000 kr 

 

 

 

                                                             
47http://markvarme.se/ 
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Om man jämför med att borra ett hål som är 90cm i diameter är ingreppet på tomten stort om 

man schaktar bort 6000 kubikmeter jord. Markvärmesystem lämpar sig alltså främst för den 

som bygger ett hus på en ofärdig mark än den som vill uppgradera sin uppvärmning. 

 

Miljö 
 

Markvärmesystem påverkas av årstidsväxlingar, vilket gör att markvärme passar bättre i södra 

Sverige eftersom den är känslig för köld och tjäle. Det finns risk att tjälen höjer marken kring 

slagen och då skapas en ojämn gräsmatta. I norra delen av landet är risken för frostskador 

större och låga temperaturer påverkar även effektivitet hos värmepumpen. Eftersom systemet 

medför att man måste gräva upp tomten, kan träd och växter skadas och påverkas negativt.  

 

Sedan tar det även längre tid för gräset att återhämta sig eftersom slangen gör att temperaturen 

sjunker vilket försämrar växtlighetens potential. Det finns helt enkelt mindre värme än 

tidigare över till växtlivet. Om man dimensionerar fel kan det orsaka sättningsskador, och om 

frostskyddsvätskan i slangen skulle läcka ut p.g.a. en olycka skulle det få allvarliga 

konsekvenser för dricksvattnet.  Man ska därför aldrig placera kollektorn närmare än 20m 

från vattenledningar. Brinevätskan i kollektorslagen är hälsoskadlig eftersom den innehåller 

etanol. Det är därför viktigt att slangen inte är underdimensionerad. 

Intervju Sjövärmesystem 
I denna studie har man tagit tillfället att intervjua projektledare som håller på med dessa 

värmesystem för att bekräfta studien. Man intervjuade Jan- Erik Novacki som jobbar för 

svenska kyl och värmepumps förening som Teknisk expert i ett antal år. Tanken med intervjun 

var att fråga frågor angående sjövärme system och sedan få svar på dessa. Följande frågor 

ställdes: 

 

Installation och återbetalningstiden 
 

Installationen för ett sjövärmesystem kostar ungefär 100 000 – 130 000 kr totalt vilket var ett 

ganska vanligt pris sätt till investeringen. Oftast brukar fastighetsägarna vara mycket nöjda 

med investeringen eftersom de byter ifrån exempelvis el pannor och de märker av skillnaden 

på energiförbrukningen. Just energikostnaderna brukar halveras per år. Återbetalningstiden 

varierar mellan 8-10 år. 

 

Det viktigaste med installation enligt Jan är att man måste bo nära sjöar och vattendrag som 

har ett tillräckligt djup för att fånga upp den lagrade solvärmen. Dessutom är det mycket 

viktigt att kollektorslangen inte flyter upp. Detta löser man genom att lägga tyngder eller 

ankare som håller fast slangarna. Det är även viktigt att skydda kollektorslangen genom att ha 

avstängningsventiler till varje slinga. Hittills hade en av 40 slangar läckt och blivit avstängd 

vilket är ett bra facit.  



23 

 

Tillstånd 
En annan faktor som är väldigt viktigt är tillståndet. Man har fått avslag vid för stora 

sjökollektorer och sjöfartsverket har blandat sig i. Man har även fått vattenområdet avlyst från 

ankring på sjökort och monterat en stor skylt om det. Att få just tillstånd kan ta upp till 6 

veckor. 

 

Intervju bergvärmesystem 

 
Jörgen Jansson är projektledare och jobbar i en butik som heter Rördoktorn och dem säljer 

allting inom VVS samt utför bergvärmeinstallationer. Tanken med intervjun är att han svarar 

på frågor gällande ett projekt som han utfört, som man sedan kan besöka och ta bilder. Men 

eftersom tiden var kort och han hade inte tillräckligt med information om ett specifikt projekt 

svarade han allmänt om hur det går till vid installation av bergvärmesystem. Dessa frågor är 

följande: 

Installationskostnad och återbetalningstid 
 

Installerar man detta system på ett större anläggningen kostar det mer eftersom ibland måste 

man borra fler hål. Vid större installationer har man som högst borrat totalt 18st hål totalt. 

Kostnaden för större anläggningar kan vara allt mellan 500 000 till 4 000 000 kronor och då 

får man en återbetalningstid på ca 4-5 år. Kostnader för en normalstorvilla är ca 130 000 

kronor med en 

återbetalningstid på 7-10 år. 

Hur djupt borrar ni och till vilket pris? 

Vilka problem stöter ni på?   
 

Borrdjupet ligger mellan ca 120-300 meter beroende på hur stort värmebehov huset har. Att 

man borrar 300 meter djupt förekommer sällan. Det problemet man ofta stöter på är att tomten 

är för liten för att borra fler hål på. Då löser man detta genom att borra djupare fast med färre 

hål för att utvinna mer värmeenergi. Därför når man bara ibland 300 meter djupt men oftast 

borrar man endast 150 meter djupt. 

 

Att borra hål är ganska problemfritt. De ända problem som ibland kan förekomma är via 

artesiskt vatten. När man borrar djupt kan vattnet börja sprutas upp som i en vulkan. Detta 

leder till översvämningar eftersom det kan det vara svårt att få stop på vattentrycket. 

 

Det finns fasta priser på borrdjupet, vilket är 210 kr/m och kollektorslagens installation ingår. 

Att borra hålet tar inte så lång tid, man kan hinna borra ett hål på ca 8 arbetstimmar. Sedan 

installerar man alla installationer som exp. slangen, vilket går ganska snabbt. 
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Underhåll och Mark typ 
 

Bergvärmesystem är helt underhållsfritt. Detta eftersom det är en slutet system och inget 

behöver fyllas på eller justeras i efterhand. Inom Stockholmsområdet är det mest granit och 

gnejs, medan kalksten förekommer mest i Skåne och gottland 

 

Ansökan 
 

När de gäller ansökan är det olika beroende vart i landet man befinner sig. Inom 

Stockholmsområdet så kan det ta upp till 5-10 veckor, medan i andra kommuner utanför 

Stockholm tar det max 2 veckor. Detta beror på att Stockholmstad har så många tunnlar, 

gasledningar och andra saker som är nedgrävda vilket fördröjer ansökan. 

 

Miljöpåverkan 
 

Den har nästan ingen miljöpåverkan, man sparar energi och behöver inte bygga många 

kärnkraftverk, kolkraftverk osv. När de gäller läckage så behöver man inte oroa sig allt för 

mycket, etanol är vanlig sprit och det dricker vi svenskar varje helg ändå. Men förr användes 

glykol i vätskan som är giftig. 

 

Såhär ser en värmepump och bergvärmesystem ut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bild 11: Bergvärmesystem och Värmepump (rördoktor) 
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Slutsats 
 

Värmepump och Kollektorslagen 

 
Eftersom man använder sig av samma värmepump vid sjövärme, markvärme och bergvärme 

så påverkas inte kostnaderna på en värmepump beroende på vilken värmesystem man väljer 

att installera.  Värmepumparnas pris skiljer sig dock beroende på hur stor yta man vill värma. 

Då måste man köpa en värmepump med högre kapacitet vilket kostar mer. Kollektorslangen 

som används vid alla system har även den samma pris beroende på hur lång slang man köper. 

Alltså påverkar inte val av de olika värmesystem kostnader för värmepumpen eller 

kollektorslangen utan det beror mer på vilka förutsättningar man har. Hur stor är 

värmebehovet för ett hus, eller hur lång slang bör man välja beroende på sträckan till berg, 

sjön eller marken. 

 

Geologiskt förhållande 
 

Det geologiska förhållandet spelar roll vid val av olika värmesystem eftersom vissa jordarter 

lämpar sig bra medan andra inte för olika system. Marken består av olika material, tjocklekar 

och leder olika bra värme. Nedan följer exempel på vilka marktyper som är bra eller dåliga för 

de olika systemen. Har man rätt typ av jordart påverkas installationen och även kostnaderna 

positivt. Har man inte de rätta förutsättningar när de gäller de geologiska faktorer ökar 

kostnader vid installation. 

 

Bergvärme 
Fördel: När det gäller bergvärme är det bergarter med hög kvartshalt som granit eller gnejs 

som funkar bäst. 

 

Nackdel: Om man har kalksten som leder värme sämre krävs djupare borrning jämfört med 

exempel granit och gnejs, vilket påverkar kostnaderna. 

Markvärme 
 

Fördel: För markvärme är jordtyp av lerjord med hög vattenhalt en fördel. 

 

Nackdel: Bor man nära ett berg eller stenrik område är detta en nackdel, eftersom det blir 

svårare att gräva. Har man dessutom mark som består av sand är detta dåligt för den har dålig 

värmeledningsförmåga. 
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Sjövärme: 
 

Fördel: Sjövärme påverkas inte av vilken jordtyp man har eftersom det inte krävs. Har man en 

sjö i närheten kommer systemet att fungera utmärkt. Det som påverkar sjövärme är sjöns 

energiinnehåll, om den inte är tillräckligt kommer huset inte att värma 

 

Nackdel: Den stora nackdelen med sjövärme jämfört med andra system är nog det geologiska 

förhållandet. Man måste helt enkelt bo nära en sjö eller vattendrag annars kan man inte 

installera sjövärmesystem. Vilket också tyder på varför det finns mer 

markvärmeanläggning och bergvärmeanläggning jämfört med sjövärme i Sverige.   

 

Akvifer 
 

Fördel: Akviferlager lämpar sig bäst där det finns grundvatten eller någon form av 

Rullstensås. Även Sedimentära bergarter passar väldigt bra.  

 

Nackdel: Just grundvattnet är väldigt svårt att hitta och Akviferlager är lämpliga för 10-15 % 

av landets yta.  

 

Förutsättningar och Geografisk läge 

Bergvärme 
 

Fördel: Man behöver ingen stor tomt jämfört med markvärme och inte heller behöver man bo 

nära en sjö. 

 

Nackdelen: Det finns inte många nackdelar för bergvärme jämfört med markvärme eller 

sjövärmesystem eftersom man inte behöver en stor tomt och inte heller behöver man bo nära 

en sjö för att kunna installera bergvärme. Därför är bergvärme den vanligaste värmesystem i 

Sverige speciellt inom Stockholm. 

 

Geografiskt läge: Bor man i norra delen av landet kan man bli tvingad att borra längre in i 

berggrunden vilket påverkar ekonomi eftersom ju djupare man borrar desto dyrare. Alltså är 

det en fördel att bo i södra delen eftersom det finns mer värme. 

 

Markvärme 
 

Fördel: Fördel med markvärme jämfört med sjövärme att man inte behöver bo nära en sjö. 

Och jämfört med bergvärme slipper man borra vilket man sparar mycket pengar på. Har man 

en stor tomt passar systemet perfekt. 
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Nackdel: Det krävs att man har en stor tomt för att installera markvärmesystem. 

 

Geografis läge: När de gäller markvärme är det en fördel att bo i södra delen eftersom 

markvärme är känslig för köld och tjäle. I norra delen av landet är risken för frostskador större 

och låga temperaturer påverkar även effektivitet hos värmepumpen. 

Sjövärme 
 

Fördel: Precis som vid markvärme slipper man borra, att gräva ett dike kostar mycket mindre. 

Bor man bredvid en sjö passar sjövärmesystem perfekt. 

 

Nackdel: Man måste helt enkelt bo nära en sjö eller vattendrag. 

 

Risker (kollektorslang) 
 

När man installerar dessa fyra system ska man vara väl medveten om de risker som finns och 

därför bör man installera allting korrekt enligt regler för att minimera risker för olyckor. Alla 

dessa system har en gemensam nackdel och det är risk för utsläpp av miljöfarliga ämnen vid 

läckage av slangen. Även om det gäller markvärme, bergvärme eller sjövärme finns det risk 

att slangen går sönder vilket leder till allvarliga konsekvenser. 

 

Bergvärme 
 

När de gäller bergvärme finns det nog mindre chans att slangen går sönder, det skulle troligen 

bero på att den är fel installerad eller för gammal. Men när de gäller sjövärme och markvärme 

är det större risk att man råkar komma åt slangen eftersom den ligger så ytligt på marken. 

 

Markvärme 
 

Vid markvärme ligger den endast 0,5-1 meter ner i marken och man kan lätt skada slangen om 

man gräver, borrar eller schaktar i marken där slangen är placerad. Därför bör man ha en karta 

över tomten där slangen ligger så man inte skadar den. 

Sjövärme 
 

Samma gäller sjövärme där slangen placeras i sjöbotten. Man bör noggrann märka ut var 

slangen finns så att den inte skadas. Slangen kan skadas p.g.a. att en ankare fastnar i slangen 

eller att en fiskare råkar komma åt slangen. Därför är det viktigt att märka ut var slangen 

ligger i förväg. 
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Akvifer 
 

Riskerna i Akvifer är miljöhoten. Som sagt så är det inte mycket som är miljöfarligt förutom 

själva bebyggelsen av anläggningen. Borrning samt olika maskiner som utgör ett hot för 

miljön. Genom maskinerna så släpper man ut koldioxid i form av fossila bränslen som utgör 

ett hot för miljön.  

 

Miljö 
 

Bergvärme 
 

När man talar om bergvärme är den betydligt mindre farlig för miljön jämfört med 

markvärme och sjövärme. När man installerar bergvärme så påverkas inte miljön lika mycket 

och man skadar inte växtlivet. Det krävs inte heller stora ingrepp på tomten. När man väl 

borrat hål och installerat bergvärme växer gräset tillbaka och inga spår av ingreppet syns. 

 

Markvärme 
 

När man installerar markvärme påverkas växtlivet. I början får man gräva upp tomten vilket 

leder till att träd, gräs och växter skadas och påverkas negativt. Sedan när man väl installerat 

markvärme tar det dessutom längre tid för gräset att återhämta sig eftersom slangen gör att 

temperaturen sjunker i marken och detta försämrar växtlighetens potential. 

 

Sjövärme 
 

Sjövärmen har inte så stor miljöpåverkan, det enda som kan skada miljön är om kollektor 

slangen skadas i sjöbotten från stenar eller vassa föremål. Då kan medlet i kollektorslangen 

läcka ut och skada djur och organismer.  

 

Andra faktorer kan vara när du gräver för att installera slangen mellan huset och diket då 

måste man använda sig av maskiner som kan vara ett miljö hot för att de används av fossila 

bränslen.  
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Kostnader 
 

Tabell Bergvärme Markvärme Sjövärme Akvifer 

Investering 
110 000 – 170 000 

kr 100 000 – 130 000 kr 80 000 – 130 000kr 
10-30 miljoner 
kr 

Energibesparing 10 000 – 14 000 kWh 10 000 – 14 000 kWh 
10 000 – 14 000 

kWh 3900 MWh 

Återbetalningstid 7-10 år 6-8 år 7-10 år 1-3 år  

 

 

Som man ser på tabellen ovan så ser man att investeringen är högst när de gäller bergvärme 

jämfört med markvärme och sjövärme. Den största nackdelen som påverkar priset när det 

gäller bergvärme är djupet på borrhålet. Vid installation av markvärme behöver man inte borra 

hål, att gräva kostar mycket mindre och även att gräva ett dike för installation av sjövärme 

kostar mindre. När de gäller bergvärme får man lägga ner mycket mer pengar på att borra och 

priset på borrdjupet varierar ju djupare man borrar. Ibland kan man även bli tvingad att borra 

två hål vilket ökar kostnader ännu mer. Alltså är markvärme och sjövärme en bättre 

investering ekonomiskt jämfört med bergvärme. Akvifer kostar mer än bergvärmesystem 

eftersom detta system passar vid större projekt. 

 

När de gäller energibesparing ser man inga stora skillnader mellan dessa system. Däremot är 

det stor skillnad på akvifersystem för att den har en högre energi effektivitet. 

 

När de gäller återbetalningstid ser man att siffror är ganska lika för sjövärme, markvärme och 

bergvärmesystem. Återbetalningstiden ligger mellan 7 – 10 år. Men man får en kortare 

återbetalningstid med akvifersystem och detta beror på den har en hög energi effektivitet.  

 

Det är ganska många olika faktorer som spelar roll vid val av rätt värmesystem. Detta värde 

ovan är på ett ungefär. Det beror helt enkelt på vilka förutsättningar man har som i sin tur 

påverkar hur stor investering, energibesparing och återbetalningstid man får. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Källförteckning 

 
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/arlanda-bygger-varldens-storsta-energilager (2015-05-15) 
 

https://www.amffastigheter.se/Miljo/Akvifarlaget/ (2015-05-15) 

 
http://www.bergvarme-pris.se (2015-14-04)  
 
http://byggmentor.se/energi/sjovarme-fakta-pris/  ( 2015-14-04)- 

https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-

eon/kraftverk/Med%20v%C3%A4rme%20fr%C3%A5n%20Akterns%20V%C3%A4rmepumpanl%C3%A4ggni

ng.pdf  (2015-14-04) 

https://www.energimyndigheten.se( 2015-04-14)   
 

http://www.jonkoping.se/download/18.3e9b1d81137834be8f587/1346075570639/Information+om+sj%C3%B6v

%C3%A4rme.pdf   (2015-04-14) 

 

http://www.geotec.se/pressrum/texter/vagval_energi.pdf (2015-05-13) 

http://www.greenmatch.se ( 2015-14-04) 

http://geoenergicentrum.se/geoenergi-2/sa-funkar-geoenergi/ (2015-05-22) 

http://fastighetsvarme.com/fordelar-med-bergvarme/ ( 2015-14-04) 
 
http://www.fab.w.se/wp-content/uploads/Geoenergin-i-samh%C3%A4llet.pdf (2015-05-22) 

 

http://markvarme.se/  5 maj 2015 (2015-16-04) 
 
http://miljonytta.se/byggnader/lagring-av-varme-och-kyla-under-markytan/ (2015-16-04) 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l % C3 % A5ng/akvifer (2015-16-04) 

 

http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1245/ (2015-16-04) 

 
http://www.problemlosarna.nu/content/uploads/2014/09/Ingenjorsuppdrag-WSP1.pdf (2015-16-04) 

 

http://www.rorprodukter.se/kollektor/kollektorslang (2015-16-04) 
 
Säsongslagring av energi i Akviferer - en undersökning vid Vilundaparken, Upplands Väsby. Åsa Ögren EN08 

(2015-16-04)  

 
http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72 (2015-16-04)  

 

http://www.skanska-energi.se/Energilosningar/Geoenergi/Mer-om-geoenergi/Akviferlager (2015-16-04) 
 
 http://skvp.se (2015-16-04) 
 
http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm   (2015-16-04) 
http://www.xn--vrmepumparna-gcb.se/bergvarme/ (2015-16-04) 

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/arlanda-bygger-varldens-storsta-energilager
https://www.amffastigheter.se/Miljo/Akvifarlaget/
http://www.bergvarme-pris.se/
http://byggmentor.se/energi/sjovarme-fakta-pris/
https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/Med%20värme%20från%20Akterns%20Värmepumpanläggning.pdf
https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/Med%20värme%20från%20Akterns%20Värmepumpanläggning.pdf
https://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/Med%20värme%20från%20Akterns%20Värmepumpanläggning.pdf
https://www.energimyndigheten.se/
http://www.jonkoping.se/download/18.3e9b1d81137834be8f587/1346075570639/Information+om+sjövärme.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.3e9b1d81137834be8f587/1346075570639/Information+om+sjövärme.pdf
http://www.geotec.se/pressrum/texter/vagval_energi.pdf
http://www.greenmatch.se/
http://geoenergicentrum.se/geoenergi-2/sa-funkar-geoenergi/
http://fastighetsvarme.com/fordelar-med-bergvarme/
http://www.fab.w.se/wp-content/uploads/Geoenergin-i-samhället.pdf
http://markvarme.se/
http://miljonytta.se/byggnader/lagring-av-varme-och-kyla-under-markytan/
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1245/
http://www.problemlosarna.nu/content/uploads/2014/09/Ingenjorsuppdrag-WSP1.pdf
http://www.rorprodukter.se/kollektor/kollektorslang
http://www.sverigesbrunnsborrare.se/?page_id=72
http://www.skanska-energi.se/Energilosningar/Geoenergi/Mer-om-geoenergi/Akviferlager
http://skvp.se/
http://www.vattenfall.se/sv/markvarmepump-bergvarmepump.htm


31 

 

 

 

Muntliga källor 
 

Adrian Whale (Bergvärme ägare i sin Villa, Telefonsamtal, (2015-05-22) 

 

Martin Edman (Civilingenjör I företaget Creanova (2015-05-22)  Mail samt Telefonsamtal (Akvifer) 
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