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Uppdrag
ÅF har fått i uppdrag av bostadsrättsföreningen Hjälmaren att utvärdera
möjligheter samt förutsättningar för installation av en bergvärmeanläggning
som skall försörja fastigheterna ingående i föreningen med värmeenergi.
Önskemålet är att utvinna energi från borrhål som placeras inom föreningens
tomtområde.

Syfte
Utredningens huvudsyfte har varit att utreda de tekniska förutsättningarna samt
lönsamheten i att införa en, eller flera, bergvärmepumpsinstallationer som
primär uppvärmningskälla. Utredningen kan ligga till grund för ett framtida
beslut om föreningen skall konvertera den befintliga uppvärmningskällan
fjärrvärme till uppvärmning med bergvärme.
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Sammanfattning
BRF Hjälmaren omfattar totalt 14 byggnader om totalt ca 15 908 m2 uppvärmd
area (A-temp), enligt uppgift från föreningen.
Ursprungligt byggår för 9 av huskropparna är 1936. Dessa huskroppar har
självdragsventilation. Övriga byggnader uppfördes i mitten av 1980-talet och är
utrustade med FTX ventilation.
Under platsbesöket upptäcktes potential till omfattande energieffektivisering, en
besparing på ca 10% av uppvärmningskostnaden kan åstadkommas genom
driftoptimering av fjärrvärmecentralen. Dessa åtgärder bör utföras innan några
åtgärder utförs gällande byte av värmekälla, detta eftersom
investeringskostnaden är i princip linjär till aktuellt energibehov.
I rapporten utvärderas en central bergvärmepumpsinstallation där befintlig
fjärrvärmecentral fortsättningsvis utnyttjas som spetsvärmekälla.
Bergvärmepumpen dimensioneras för att klara ca 50 % av värmeeffektbehovet
vilket täcker ungefär 90 % av fastighetens årliga energibehov.
Varmvattenproduktionen skall ombesörjas av bergvärmepumpen som baslast.
Borrdjup och antal borrhål är de faktorer som påverkar investeringskostnaden i
högst utsträckning och framtida priser på el och fjärrvärme de faktorer som
påverkar återbetalningstiden mest. Investeringen beräknas till ca 6 700 kkr
inklusive moms och återbetalningstiden baserat på nuvarande energikostnader
är ca 7 år.
Vid en eventuell installation kan föreningen komma att behöva förstärka
befintlig elanslutning. Kostnaden för detta är i rapporten baserat på erfarenheter
från tidigare entreprenader men måste utredas specifikt för exakt pris.
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1

Värme- och tappvarmvattensystemet

1.1

Fjärrvärmeförbrukning

Uppgifter avseende värmeanvändningen och värmeeffektuttag för byggnaden
har beräknats utifrån statistik på fjärrvärmeanvändningen. Statistiken har
erhållits från fjärrvärmeleverantören Fortum Värme. I den totala
värmeanvändningen inkluderas tappvarmvattenberedning. Statistiken har
normalårskorrigerats.
Enligt Fortums prognos för fjärrvärmekostnad för 2011 blir total årskostnad ca
2 185 000 inklusive moms med en beräknad förbrukning på 2 727 MWh. Priset
utslaget på total förbrukning blir 781 kr/MWh.

Figur 1 Värmeförbrukning

Graddagskorrigerad förbrukning är 2 591 MWh. Enligt figuren ovan förbrukar
BRF Hjälmaren ca 300 MWh mer än en fastighet med samma yta placerad i
motsvarande geografiska region enligt REPABs nyckeltal.
Denna avvikelse beror sannolikt till stor del på fastighetens höga ålder,
kulvertförluster
och
optimeringspotentialen
i
fjärrvärmecentralens
styrutrustning.

1.2

Värmesystemet

Värme produceras centralt i en fjärrvärmecentral, belägen på bottenplan i
Tämnarvägen 8.

6 (15)

FTX-aggregaten på de yngre huskropparna är utrustade med värmebatterier för
eftervärmning av tilluften med fjärrvärme.

1.3

Värmeeffekt

Uppgifter om fastighetens värmeeffektuttag är mycket värdefull vid
dimensioneringen av ett alternativt uppvärmningssystem. Maximal effekt
definieras som den maximala effekten som krävs för en värmeanläggning för att
klara av att hålla en normal inomhustemperatur och täcka behovet av
varmvatten vid dimensionerande utomhustemperatur. Det är denna effekt som
dimensionerar valet av storlek på ingående komponenter för värmesystemet.

1.4

Tappvarmvattensystem

Tappvarmvattenberedning sker centralt i abonnentcentralen, därefter matas den
vidare till respektive brukare i ett varmvattencirkulationssystem.

2

Värmepumpanläggning

2.1

Systembeskrivning

Värmeenergi finns överallt runt oss. Det handlar bara om att kunna använda den
utan att behöva tillföra alltför stora mängder energi utifrån. En värmepump kan
dra nytta av lagrad värmeenergi. En värmepump kan utnyttja uteluft, berg eller
grundvatten som värmekälla. Denna värmeenergi är dock inte tillräckligt
högvärdig för att användas som värmekälla direkt för uppvärmning utan energin
måste via tillfört arbete lyftas till en högre energinivå. Detta är värmepumpens
uppgift.
Fördelen med en värmepump är att man, beroende på vilken värmekälla man
väljer att utnyttja, endast behöver tillföra ca 1/3-del av den energi
värmepumpen producerar. Resterande energi utvinns ur den värmekälla som
finns tillgänglig, exempelvis ur sjövatten eller berggrund. Tillskottet av energi
som krävs tillförs i de flesta fall av el för att driva själva värmepumpsprocessen
och cirkulationspumpar.
En värmepumps verkningsgrad mäts i ett COP -tal (Coefficient Of
Performance): dvs. hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd energi
t.ex. i form av el. Av 1 kWh el får man alltså ut 3 kWh värmeenergi vid ett
COP -tal på 3.

Värmepumpens verkningsgrad varierar beroende på värmeinnehållet som kan
utnyttjas i det aktuella värmelagret och temperaturen på det media som skall
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värmas. Ju närmare dessa två temperaturer befinner sig varandra, desto
effektivare arbetar värmepumpen.
Fördelar/ nackdelar






Energieffektiv värmeproduktion
Kräver tillskott av annan energikälla, ex befintlig fjärrvärme.
Höga investeringskostnader initialt.
Kräver stora tillgängliga markytor för borrning vid stora effektuttag för
att undvika att borrhålen påverkar varandra inbördes.
Då värmepumpar alstrar mer ljud än t.ex. en fjärrvärmecentral kan
ljudisolering behöva installeras i väggar och tak i det/de rum som
utrustningen placeras i.

För att en värmepump ska vara ekonomiskt fördelaktig ska den användas så
många timmar som möjligt under sin tekniska livslängd. Då
investeringskostnaden för en värmepumpsanläggning är hög, dimensioneras
värmepumpen normalt endast för att täcka ca 50-60 % av effektbehovet.
Resterande effekt måste täckas av en spetskälla, t.ex. fjärrvärme eller elpanna.
Denna utformning gör visserligen att värmepumpen inte kan täcka hela
värmebehovet när det är som kallast, men det är få timmar det är så kallt att
värmepumpen inte räcker till, varför värmepumpen ändå täcker ca 90-95 % av
det årliga energibehovet. Alternativ som lämpar sig som spetsvärmekälla i detta
fall är fjärrvärme, eftersom fastigheten redan är ansluten till Fortums
fjärrvärmenät.
Om borrhålen är för få eller för grunt borrade kommer temperaturen i borrhålen
successivt att sjunka, vilket på sikt leder till sämre driftsekonomi. Det är därför
viktigt att både antal hål och aktivt borrdjup korrekt beräknade.
Skötsel- och tillsynsbehov är normalt litet för en bergvärmepump. Ett
kompressorbyte brukar dock krävas i bästa fall efter ca 15 år.
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Figur 2 Exempel på värmepumpar

2.2

Miljötillstånd

Den som planerar att installera en värmepump ska göra en anmälan till
Miljökontoret innan anläggningen installeras. Avslag för tillstånd att anlägga en
bergvärmeanläggning kan t.ex. lämnas om anläggningen planeras ligga inom ett
område klassat som vattentäkts- och vattenskyddsområde.
Värmepumpar omfattas också av bestämmelserna i köldmediekungörelsen.
Enligt denna ska anläggningar som innehåller mer än 10 kilo köldmedia
anmälas till Miljö- hälsoskyddsnämnden i god tid innan de tas i bruk.
Anläggningen ska kontrolleras årligen av ett ackrediterat kylföretag och
resultaten från kontrollen rapporteras till Miljökontoret varje år.

2.3

Dimensionering

Vid dimensionering av borrhålet har schablonvärdet 140 kWh årsenergi per
meter borrhål använts.
Eftersom marken kommer att kylas av runt borrhålet när anläggningen är i drift,
är det viktigt att inte placera borrhålen för nära eventuell grannes energibrunn.
Placeringen bör även ske med viss marginal till tomtgränsen, så att grannarnas
möjligheter att borra energibrunn i framtiden inte onödigt försvåras.
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Följande minimiavstånd för placering av borrhål bör tillämpas:
 minst 25 m från grannens energibrunn (för tomter mindre än 1000 m2
gäller minst 20 m)
 minst 5 m från tomtgräns mot bebyggelse
 minst 5 m från allmänna VA-ledningar.
Avvikelser från avståndsreglerna kan få ske om berörd granne skriftligen
godkänner placeringen.

3

Inventering

När inventeringen genomfördes var marken snötäckt, detta ger möjlighet att
enkelt upptäcka värmeläckage från markförlagda kulvertledningar utan
specialinstrument. På flera ställen iakttogs helt snöfri mark vilket indikerar att
isoleringen på kulverten kan vara dålig.

Figur 3 Värmeläckage från kulvert
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Statusen
på
den
befintliga
fjärrvärmecentralen
är
varierande.
Cirkulationspumpen är relativt ny, i tvillingutförande och utrustad med
tryckstyrning. Värmeväxlarna är relativt åldersstigna och vid besöket var en
tillfällig värmeväxlare dessutom installerad på grund av haveri på en av de
ursprungliga värmeväxlarna. Styr- och reglerutrustning är i bra skick med
nödvändiga funktioner för att konfigurera en korrekt anpassad värmekurva.

Figur 4 Fjärrvärmecentralen

Utrymmen
Det fria utrymmet i befintlig fjärrvärmecentral är inte tillräckligt för att även
bergvärmepumpar samt ackumulatortankar ska kunna placeras där,
kompletterande utrymmen måste användas. Intill fjärrvärmecentralen, i
källarplanet, finns en stor samlingslokal som går att använda. Bärigheten i
lokalens golv måste emellertid undersökas närmare, förmodligen är golvet lagt
på träbjälklag och bjälklaget behöver därför sannolikt förstärkas.
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Figur 5 Samlingslokal

4

Hanterbarhet och genomförande

Med utgångspunkt i aktuell energiförbrukning, antalet huskroppar, samt de
tillgängliga utrymmena i ett flertal av husen finns två alternativ gällande
systemkonstruktion:


En central installation vid nuvarande fjärrvärmecentral. Detta alternativ
utvärderas i denna rapport eftersom vi anser att det är mest ekonomiskt
eftersom rör- och elarbeten minimeras.



Decentraliserad installation, flera mindre installationer byggs upp på
strategiska punkter i föreningen. Detta alternativ minskar
kulvertförlusterna eftersom produktionen av värme- och varmvatten
sker närmare brukarna. Driftsäkerheten ökar sannolikt också något på
grund av decentraliseringen.

Föreningen bör ha en driftsjour för värmepumpen, för att snabbt kunna åtgärda
eventuella driftsproblem. Det är viktigt att värmepumpen går så många timmar
som möjligt på året för att den billigare driften ska väga upp
investeringskostnaderna. Driftsstopp kalla dagar kan bli mycket kostsamma.
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4.1

Förslag på lämplig borrplats

Beroende på valt aktivt borrdjup blir antalet hål mellan 47-52 stycken. Ytor
lämpliga för borrning markeras i bilden på nästa sida. Beaktat branschpraxis
gällande minimiavstånd mellan respektive hål räcker grönytorna till även för
det högre antalet hål.

Figur 6 Ytor lämpliga för borrning
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4.2

Investeringkostnad

Vid dimensionering av borrhålet har schablonvärdet 140 kWh årsenergi per
meter borrhål använts. Entreprenörer i bergvärmebranschen räknar normalt med
energiuttag på 150 kWh/m, eller ännu högre. Denna skillnad resulterar i att ÅF
sannolikt rekommenderar ett större borrdjup och därmed fler borrhål än
föreningen blir erbjuden i offerter från entreprenörer. Vår ståndpunkt är
emellertid att anläggningen har väldigt lång livstid och att det blir därför extra
viktigt att anläggningen ska fungera helt enligt kalkylerna. Att reducera det
aktiva borrdjupet kan i hög grad påverka driftsekonomin över tid, om
förbrukningen av spetsvärme blir högre än förväntat.
Totalt normalårskorrigerat värmebehov

2 591 MWh

Värmepumpens värmeenergi

2 394 MWh (92 %)

Spetsvärmebehov

197 MWh

Maximalt värmeeffektbehov

800 kW

Värmepumpens värmeeffekt

420 kW (53 %)

Värmefaktor (års -COP)

3,6

El till kompressor per år

651 MWh

Värme från borrhål

1 743 MWh

Energiuttag borrhål

140 kWh/m, år

Effektuttag borrhål

27 W/m

Antal meter aktivt borrhål

11 300 m

Antal borrhål (beroende på borrdjup)

Ca 47-54 st.

Tabell 1 Driftsförhållanden

Investeringskostnaden är budgeterad till 6 700 kkr inklusive moms efter
parametrarna i tabell 1. Viktigt att tänka på är att energieffektivisering kan
minska investeringen
och
även de
framtida driftskostnaderna.
Återbetalningstiden blir emellertid konstant.

4.3

Beräknad återbetalningstid

I nedanstående kalkyl har fjärrvärmepriset antagits till 808 sek per MWh, vilket
motsvarar föreningens fjärrvärmepris för 2011, plus 2012 års prishöjning om
cirka 3,5%. En ökad driftkostnad för bergvärmeinstallationen, relativt
nuvarande fjärrvärmecentral, om 30 000 kr årligen är inräknad.
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Priset för spetsvärme (fjärrvärme) är enligt Fortums spetsvärmeabonnemang
Flexibel 1 250 sek per MWh.
Totalt elpris har antagits till 1 100 sek per MWh inklusive elhandelspris bundet
på tre år, energiskatt och nätöverföringspris samt moms, vid anslutning till
Fortums lågspänningseffektabbonemang.
I driftkostnaden ingår även en kalkyl av den eleffektavgift som Fortum tar ut
vid effektabbonemang. Denna kostnad uppgår i BRF Hjälmaren fall till ca 170
kkr/år inklusive moms (motsvarande ca en fjärdedel av elkostnaden). Denna
kostnad ingår vanligen inte i entreprenörernas offerter, men påverkar likväl
projektets lönsamhet i hög grad. Exkluderas kostnaden sjunker projektets
återbetalningstid med över 1 år.
Kostnadsjämförelse

Fjärrvärme

Investeringskostnad (kkr)
0

Driftkostnad
(kkr/år)*
2 094

Besparing
(kkr/år)
-

Pay off
(år)
-

Bergvärme

6 700

1 161

933

7,2

Tabell 2 Kostnadsjämförelse

4.4

Känslighetsanalys

Återbetalningstiden varierar beroende på antagna prisnivåer t.ex. gällande
fjärrvärme, el, driftkostnad, spetsvärmeförbrukning och entreprenadkostnad.
Nedanstående tabell sammanfattar förändringarna i återbetalningstid vid
förändringar i enstaka eller flera parametrar. Utgångsläget har varit den
beräknade entreprenadkostnaden på 6 400 kkr, samt en återbetalningstid utan
ränteeffekter.
Pay-off (år)
Utgångsläge

7,2

Höjt fjärrvärmepris 10 %

6,1

Höjt elpris 10 %

8,2

Höjt elpris & höjt fjärrvärmepris 10 %

6,7

Höjd entreprenadkostnad 10 %

8,1

Höjda driftkostnader (30 kkr 60 kkr)

7,6

Höjd spetsvärmeförbrukning (20%)

7,8

Tabell 3 Känslighetsanalys

Vid eventuell lånefinansiering av entreprenaden uppstår ytterligare en
parameter som påverkar lönsamheten i projektet, nämligen räntenivån. Tabellen
nedan visar på effekten av tre nivåförändringar i räntan, utgångsläget är en
bunden ränta på 4%.
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Pay-off (år)
Utgångsläge

10,2

5%

11,6

6%

13,2

7%

15,2

Tabell 4 Känslighetsanalys – Ränta

5

Förslag till fortsatt arbete
Vid besiktningen påträffades flertalet utrymmen, exempelvis källarförråd,
som höll onödigt hög temperatur. Här finns utrymme till energibesparing.
Vissa termostater i ovan nämnda utrymmen saknas eller är åldersstigna och
bör bytas ut.
Optimeringar av inställningar i undercentralens reglerenhet är möjliga. Stort
utrymme finns för energibesparing. Styrkurvan är exempelvis högt ställd
vid mild väderlek och pumpstoppet också optimeras. Dessa enkla åtgärder
kan sänka uppvärmningsenergiförbrukningen med så mycket som 10%!
Eftersom investeringskostnaden i princip är linjärt proportionell mot
energianvändningen
i
fastigheten
minskar
i
princip
även
investeringskostnaden i motsvarande grad. Pay-off tiden blir emellertid
oförändrad eftersom både energianvändning och investering minskar.
Vidare minskas även driftskostnaden med en bergvärmeanläggning om
driftoptimering sker innan eller i samband med installationen.
Om föreningen bestämmer sig för att handla upp en bergvärmeanläggning
är nästa steg att ta fram ett förfrågningsunderlag där tekniska
kravställningar,
energiparametrar,
garantifrågor,
byggoch
arbetsmiljöfrågor etc. noggrant klargörs.

Motion till årsmötet 2012
BRF Hjälmaren-Sköntorp
Angående: Anordna ett enklare gym/friskvårdsrum i kvarterslokalen på Tämnarvägen 8.
Motionärer: John Dunell, Tämnarvägen 10 och Mattias Drotz, Tämnarvägen 12
Förslag till beslut/Yrkande
Vi vill att föreningen åtgärdar lokalen på Tämnarvägen 8 så den blir säker för utrymning vid
olyckor som årsstämman beslöt 2010. Sedan att man gör lokalen möjlig för gym och friskvård
under hösten 2012. Detta med start senast i september 2012.
Möjligheter
 En mötesplats för förenings medlemmar
 Ta tillvara på det utrymmen som finns
 Främja hälsa
 Pengar och tid att spara för alla boende i föreningen istället för att träna på gym med
dyra avgifter
Kostnader
 En engångskostnad för att köpa in material till gymmet, beräknas till
ca 60.000kr
Lokal
 Kvarterslokalen på Tämnarvägen 8
(Om ingen annan lokal finns ledig för detta ändamål i rätt storlek)
Förslag på material/utrustning
 Gummimatta (till golv)
 Yogamattor
 Skärmvägg
 Hantlar
 Skivstång
 Medicinboll
 Pilatesboll
 Balansplatta
 Gummiband
 Motionscykel
 Löpband
Skötsel/städning
Föreningen har ett städbolag idag som bl.a. sköter tvättstugorna, detta städbolag skulle i
sådana fall även kunna städa lokalen ett par gånger i månaden.

Kontakt
John Dunell
Tämnarvägen 10
jdunell@gmail.com
Tel: 073-154 10 54

Johanna Högberg
Tämnarvägen 10
hogbergjohanna@hotmail.com
Tel: 070-885 29 98

Mattias Drotz
Tämnarvägen 8
marmormatte@hotmail.com
Tel: 076-825 49 41

