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Sammanfattning 

En bostadsrättsförening i Umeå kommun har under längre tid varit intresserade av 

att sänka kostnaderna för uppvärmningen av fastigheten. Fastigheten består totalt av 

4 byggnader där 3 är flerbostadshus med totalt 36 lägenheter och en kontorsbyggnad. 

Bostadsrättsföreningen var intresserade av att veta vad en installation av bergvärme 

skulle kosta och hur lång payback-tid det resulterar i.  

Genom att rita upp fastigheten i Revit med hjälp av ritningar kunde klimatskärmens 

skikt och drift av ventilation sammanställas för att beräkna energiförlusterna. Den 

interna värmegenereringen beräknades med hjälp av schablonvärden. Med de totala 

värmeförlusterna och den interna värmegenereringen kunde det årliga energibehovet 

beräknas med hjälp av varaktighetsdiagram. 

När det årliga energibehovet var känt jämfördes det med den årliga 

fjärrvärmeanvändningen och programmet Nibe Dim användes för att välja ut tre 

olika alternativ. 

Billigaste installationen av bergvärme visar att av de tre alternativ som presenteras 

skulle det innebära en investeringskostnad på 1 800 000 kr med en besparing på 

75 000 kr/år. Återbetalningstiden för investeringen blir emellertid så hög som 24 år. 
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Abstract 

A housing society in the municipality of Umeå have under a period found interest in 

lowering their heating costs for the property. The property consists of 4 buildings in 

total with 3 of them being a multi-family residential containing 36 apartments in total 

and one of the buildings is an office building. The housing society was interested in 

knowing what a geothermal heating system would cost and how long the payback 

time would be. 

With the help of the old drawings the property was drawn in Revit and used to 

calculate the heat loss from different layers of the climate barrier and heat loss from 

the ventilation system. The internal heat generation was calculated by using standard 

values. When the total heat losses were calculated, and the internal heat generation 

was known the yearly energy needs were calculated by using a duration diagram. 

Then the yearly energy needs were compared to the actual yearly energy consumption 

of district heat and the software Nibe Dim was used to simulate three different 

alternatives. 

The investment that showed best result showed that the total cost for the investment 

would be 1 800 000 SEK and the annual saving 75 000 SEK/year. The payback time 

for the investment would however be as high as 24 years. 

 

 

  



V 

 

Beteckningar 

 

 

A Area    [m²] 

δ Tjocklek   [m] 

λ Värmeledningstal   [W/(m·°C] 

R Värmemotstånd  [(m²·°C)/W] 

V̇ Volymflöde   [m³/s] 

T Temperatur   [°C] 

F Specifik värmeförlustfaktor [W/°C] 

Tg Gränstemperatur  [°C] 

Gt Gradtimmar   [°Ch] 

Euppv Årligt energibehov  [°Ch/år] 

P Värmeförlustfaktor  [W/°C] 

ρ Densitet   [kg/m³] 

cp Specifik värmekapacitet  [J/(kg·K] 
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1. Inledning 

(Under detta avsnitt kommer inledningen för hela rapporten, detta för att du som 

läsare ska få en ökad förståelse till varför jag valde att göra just detta projekt) 

 

1.1 Bakgrund 

Idag står vi inför ett problem, ett problem som inte kommer att påverka vår 

generation allt för mycket men ett problem som kommer att ha en betydligt större 

påverkan för framtida generationer. För att förhindra detta måste 

energianvändningen ses över och effektiviseras (1). 

I dagens läge så söker man efter många miljövänliga alternativ för att minska sina 

avtryck på miljön. Kollar man längre tillbaka så var det vanligt att värmetillförseln 

skedde med hjälp utav småskalig förbränning i sina bostäder där man förbrände t.ex. 

ved eller olja. Idag så finns det flera olika lösningar men två utav de vanligare idag är 

fjärrvärme och bergvärme. 

1.2  Syfte  

Syftet med detta projekt är att kunna redovisa för bostadsrättsföreningen kostnaden 

det skulle innebära för dem att installera bergvärme till fastigheten. 

Hos bostadsrättsföreningen så fanns det då intresse av att sänka 

uppvärmningskostnaderna. Tanken med installationen av bergvärmen är att den ska 

förse byggnaden med värme året om, men man väljer att behålla fjärrvärmen för att 

kunna använda den som spetsvärme. 

 

 

1.3 Målsättning 

Målet med projektet är dimensionera en bergvärmepump efter byggnadens behov 

med en redovisning över vilken kostnad det kommer innebära och hur lång payoff-tid 

det kommer att resultera i samt att kolla på olika åtgärder för att göra det till en 

lönsam investering i framtiden. 

 

1.4 Avgränsning 

Ingen simulering av byggnaden kommer att ske i programvaror som IDA ICE eller 

BV². En del utav ritningarna som riksbyggen gav mig tillgång till saknade mått eller 

att det var för suddigt för avläsning. För att underlätta så gjordes rimliga antaganden 

på informationen som saknades. 

På grund utav tiden som är satt för detta projekt kan det vara svårt att hinna göra 

tester som t.ex. att kolla luftläckage i byggnader m.m. Detta har då lett till att 

ingenjörsmässiga antaganden gjorts.  
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På de möjliga förbättringarna kommer bara den besparade energin att kollas på 

gällande tilläggsisoleringen då priser kan variera beroende på vart man befinner sig. 

 

1.5 Beskrivning av fastigheten 

Fastigheten är byggd på slutet av 1960-talet och belägen på området Haga i Umeå 

kommun. Fastigheten består av 4 byggnader totalt och tre används för bostadsrätter 

och en används som kontorslokal. I varje byggnad för bostadsrätter så är det 3 plan 

och en källarvåning och för kontorslokalen är det 2 våningar samt 1 källarvåning. För 

varje plan så finns det 4 lägenheter, totalt sett så finns det 36 lägenheter. 

Värmesystemet idag består av ett 60/40-system. I byggnad 2 så finns 

fjärrvärmecentralen som sedan går till resterande hus via kulvertar. 

 

 

Figur 1. Flygbild över fastighet, byggnadernas numrering går från höger till vänster 
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2. Teori 

(Under detta avsnitt så tas teori som är relevant för rapporten upp samt att olika 

begrepp och definitioner som används förklaras.) 

 

2.1 Bergvärme  

Bergvärme är en energikälla som allt fler väljer att investera i idag. Enligt SGU så 

finns det mer än 300 000 bergvärmeanläggningar idag (2). Genom att borra ned till 

berggrunden så utnyttjar man den energi som berget har lagrat under den varma 

perioden av året genom solens strålning. Bergets goda värmeledningsförmåga bidrar 

till att temperaturen håller en jämn kurva ju djupare man går. Detta gör då att cirka 

15 meter ned i berget kommer man till det ostörda berget där det håller en 

temperatur som är lite högre än vad ortens årsmedeltemperatur är (3). 

För att möjliggöra utnyttjandet av bergets värmelager så borrar man ett borrhål i 

berget på cirka 100–250 meters djup, då berggrunden inte ligger jämt med 

marknivån så innebär det att man kommer att behöva borra sig igenom lösare 

material. För att detta inte ska rasa igen och täcka igen borrhålet samt förorena 

grundvattnet så installerar man foderrör fram tills man kommit några meter ned i 

berget. När hålet är borrat sänker man ned en kollektorslang som värmeväxlar med 

berget i form av ett U-rör med en vikt i botten för att underlätta installationen. Den 

del av borrhålet där värmeväxlingen sker vid är det aktiva borrhålsdjupet, det aktiva 

djupet utgör den del av borrhålet som är fyllt med grundvatten. Vid större 

bergvärmeanläggningar krävs det mer än ett borrhål för att täcka värmebehovet, vid 

dessa anläggningar så kan det vara allt från 2 hål till över 20 hål. Konsekvenserna 

som följer vid större anläggningar är att effektiviteten minskar med att bergets 

temperatur sjunker. För att motverka detta väljer man att borrhålen borras med en 

mindre lutning, detta bidrar då till att hålen kan borras tätare utan att störa varandra 

då botten av borrhålen hamnar på ett längre avstånd (3). För att värmeväxlingen ska 

ske så effektivt som möjligt fyller man kollektorslangen med en köldvätska som 

cirkulerar mellan värmepump och borrhålet. När värmeväxlingen sker i berget så 

minskas temperaturen kring borrhålet, detta kan leda till att om värmeväxling skett 

under längre tid kan borrhålets effektivitet minska. För att kunna utnyttja 

bergvärmen långsiktigt är det viktigt att man även tillför värme under 

sommarhalvåret genom att skicka ned överskottsvärmen när värmebehovet är som 

lägst. 
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2.1.1 Värmepump 

Principen bakom en värmepump är att man tillför energi i form av el och tar ut energi 

i form av värme.  

 

Figur 2. Bilden visar hur värmeöverföringen sker från energikällan till husets värmesystem, samt köldmediets 

olika stadier i kretsen. (4) 

Figur 2 visar en principskiss på hur en värmepump fungerar där vi får följa 

värmeväxlingen. 

1. köldvätska cirkulerar i en sluten slinga som värms upp av berggrunden. 

2. Den uppvärmda köldvätskan som cirkulerar i kollektorslangen går till 

förångaren där och värmer upp köldmediet som förångas. 

3. Det förångade köldmediet går sedan till en kompressor där vätskan 

komprimeras vilket leder till en ökning i temperatur.  

4. Det trycksatta köldmediet går sedan till en kondensor där det sker ett 

värmeenergi utbyte med värmesystemet i huset. Köldmediet kondenseras och 

husets värmesystem värms upp. 

5. När köldmediet kylts ned så går den sedan igenom en expansionsventil där 

vätskan expanderar vilket resulterar i en minskning av tryck och temperatur 

(4).  

 

Energitäckningsgraden visar på hur mycket av den årliga energianvändningen 

värmepumpen kommer att kunna leverera. Effekttäckningsgraden anger hur stor 

andel av maxeffekten värmepumpen kommer att kunna leverera under den kallaste 

dagen. För att kunna kompensera för detta måste man gå in med en spets i form av 

annan energikälla. 
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Det som avgör hur effektiviteten är förhållandet mellan den tillförda energin och 

effekten hos en kompressor. Förhållandet mellan dessa två kallar man för COP-värde 

och är ett mått på värmepumpens verkningsgrad. COP-värdet brukar oftast mätas vid 

viss temperatur och optimala förhållanden. För att ge ett mer pålitligt värde brukar 

man använda sig av SCOP vilket är värmepumpens årsvärmefaktor. För ett hus med 

radiatorsystem kan årsvärmefaktorn vara upp till 3,9. Detta innebär då att för varje 

kWh elektrisk energi som tillförs till värmepumpen kommer det ut 3,9 kWh 

värmeenergi (5). En högre årsvärmefaktor ger att mindre elektrisk energi behöver 

tillföras för att få ut fler andelar värmeenergi.  

2.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är idag en utav de vanligaste uppvärmningsformerna i flerbostadshus (6).  

Fjärrvärmen produceras i värmeverk eller kraftvärmeverket. Värmeverk producerar 

värme via förbränning medan kraftvärmeverk producerar primärt el och värme via 

förbränning, cirka 30–50% av den tillförda energin blir till el den resterande delen 

blir till värme. Förbränningen sker idag till största del med förnybart material men 

även hushållsavfall. Vattnet i distributionsnätet värms upp till en hög temperatur via 

värmeväxlingen som sker vid verket. Det varma vattnet strömmar sedan ut genom 

distributionsnätet och till fjärrvärmekundernas fjärrvärmecentraler (7). 

Hos varje fjärrvärmekund finner man en fjärrvärmecentral. Dessa installeras när 

kunden väljer att teckna avtal med distributören. I fjärrvärmecentralen kommer det 

varma vattnet från distributionsnätet in och en värmeväxling sker till bostadens 

värmesystem och varmvattensystemet. Det varma vattnet i distributionsnätet kyls 

ned och går sedan tillbaka till verket där en värmeväxling sker med förbränningens 

slutna system och distributionsnätet åter värms upp (7).  
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2.3 Energibalans i byggnader 

Energibalansen i byggnader som vi ser i figur 3 är differensen mellan den tillförda 

energin i byggnaden och energiförlusterna. Energibalansen styrs mycket av kvalitén 

på klimatskärmen, detta då klimatskärmen styr transmissionsförluster och det 

ofrivilliga luftläckaget. Den interna värmetillskotten är gratis energi som kommer 

från bl.a. hushållselektronik, solinstrålning och personvärme. I avsnitt 2.6 

Definitioner och samband redovisas hur man räknar på energibalansen. 

 

Figur 3. En översikt av hur energibalansen i en byggnad ser ut (8) 

2.3.1 Klimatskärmen  

Klimatskärmen utgörs av den till av byggnaden som angränsar uteklimatet. Det är 

genom klimatskärmen som transmissionsförluster och ofrivilligt läckage sker. För att 

motverka förlusterna så krävs noggrann isolering och tätning.  I äldre byggnader 

förekommer det oftast köldbryggor. 

2.4 Ventilation 

För att upprätthålla ett godtyckligt inomhusklimat är ventilationen i en byggnad en 

viktig komponent. Ventilation innebär utbyte av luft. Ventilation i byggnader tillför 

ren utomhus luft och bortför förorenad inomhusluft, detta innebär att den kalla 

luften utifrån måste värmas upp vilket medför ett större värmebehov (9).  

Ventilation brukar man dela in i tre olika kategorier: Självdrag, frånluftssystem, och 

från- och tilluftssystem. Möjligheten finns även att installera ventilation med 

värmeåtervinning för att ta reda på den spillvärme som ventilationen bortför. För att 

skilja om ventilationen utnyttjar värmeåtervinning brukar ett X läggas till efter 

beteckningen (10).  
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Enligt Boverkets byggregler ska uteluftsflödet vara minst 0,35 l/s per m² men det är 

möjligt att sänka flödet till 0,1 l/s per m² när boende är frånvarande 

(10).Ventilationssystemen som är relevanta i fastigheten redovisas nedan. 

2.4.1 F-system 

F-system innebär att byggnaden har ett mekaniskt styrt frånluftssystem. Principen 

bakom frånluftsystem efterliknar självdragssystem där tilluften kommer direkt 

utifrån vilket innebär att tilluften har ungefär samma temperatur som uteluften. 

Frånluftssystem bidrar till att ett undertryck skapas i byggnaden, med hjälp av 

undertrycket så leds utomhusluften in i byggnaden via otätheter i klimatskärmen och 

installerade ventiler i fönster och ytterväggar. För att göra det möjligt att återvinna 

den spillvärme som förs ut via frånluftsdonen så kan man installera en värmepump 

som avger spillvärmen till byggnadens värmesystem (9). 

2.4.2 FTX-system 

FTX-system innebär att byggnadens ventilationssystem är ett till- och frånluftssystem 

med värmeåtervinning. Värmeåtervinningen i detta fall innebär att den spillvärme 

som förs bort med frånluften värmer den kalla tilluften, detta ger följden att det totala 

värmebehovet minskar. Istället för att utnyttja installerade ventiler i klimatskärmen 

sker tillförsel respektive bortförsel av luft via ventilationsaggregatet (9).  

Värmeåtervinningen i hus 1 sker via en roterande värmeväxlare. I figur 4 visas 

principen för en roterande värmeväxlare Värmeväxlingen sker via ett roterande hjul. 

Till- och frånluften passerar på varsin halva av hjulet som värmer och kyler 

respektive sida, den uppvärmda sidan roterar och den kalla tilluften passerar och 

värms upp (11). 

  

Figur. 4 Principen för den roterande värmeväxlaren (11) 
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2.5 Energikvalité 

Energi finns över allt, allt från att du står stilla till att en lampa tänds. Energin kan 

omvandlas till olika former, kastas en boll så omvandlas lägesenergin i bollen till 

rörelseenergi. I kraftvärmeverket tillför vi kemiskt bunden energi i pannan som 

omvandlas till värmeenergi vilket förångar vatten och omvandlas till rörelseenergi 

som med hjälp av turbin och generator omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi. 

Kraftvärmeverket Dåva 2 som erhåller Umeå kommun med fjärrvärme har en 

totalverkningsgrad på 95% det innebär att 95% av den energi vi tillför blir till nyttig 

energi. Cirka en tredjedel av den nyttiga energin är högvärdig och resterande del går 

ut i fjärrvärmenätet som lågvärdig värmeenergi (12). 

Tabell. 1 Olika energiformers kvalitetsfaktor (13) 

Energiform Kvalitetsfaktor vid 0°C 

omgivningstemp, % 

Mekanisk energi 100 

Elektrisk energi 100 

Solstrålning 95 

Kemisk energi i 

bränsle 

85–90 

Värme vid 285°C 51 

Värme vid 70°C 20 

Värme vid 30°C 10 

 

Olika former av energi är av olika kvalité, elektrisk energi är en energiform av hög 

kvalité eftersom att elektrisk energi kan omvandlas till rörelseenergi, kemiskt bunden 

energi, och värmeenergi utan att större förluster sker vid omvandlingen. Värmeenergi 

har en låg kvalité, eftersom att det krävs en hög energimängd för att omvandla värme 

till en annan energiform. I tabell 1 ser vi de olika energiformernas kvalitetsfaktor vid 

en omgivningstemp på 0°C (13). Värmesystemet och tappvarmvattnet i en byggnad 

behöver sällan värme på en temperatur över 70°C, det innebär att för uppvärmningen 

av ett värmesystem behövs bara lågvärdig energi med en kvalitetsfaktor på 20% 
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2.6 Definitioner och Samband 

I detta avsnitt så redovisas och förklaras olika definitioner och samband som 

använts för att få en djupare förståelse vart olika värden kommer ifrån. 

Transmissionsförluster 

Så snart temperaturen inomhus är varmare än ute så sker en värmeförlust ut genom 

klimatskärmen. Denna förlust går att begränsa genom att se över vilken typ av 

isolering samt att minska antalet köldbryggor (9). 

Transmissionsberäkningar görs för att ta fram den energi som förloras genom 

klimatskärmen. 

𝑅 =
𝛿

𝜆
 [

𝑚2·°𝐶

𝑊
]     (2.1) 

 

Värmemotståndet bestäms utav materialets tjocklek och värmeledningstalet. För 

värmemotstånd på olika skikts in-/utsida har generella värden antagits. 

Standardvärden som använts för värmemotstånden redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Här redovisas olika standardvärden som brukar användas vid beräkning av transmissionsförluster 

(14) 

 

R m²K/W 

Rse (Insida) 0,04 

Rsi (Tak) 0,1 

Rsi (Vägg) 0,13 

Rsi (Golv) 0,17 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑒+∑
𝛿

𝜆
+𝑅𝑠𝑖

  [
𝑊

𝑚2·°𝐶
]     (2.2) 

För att kunna bestämma värmegenomgångstalet med ekvation (2.2) på 

klimatskärmen så krävs det att de olika materialen som skärmens skikt består av är 

kända. Materialen har olika värmeledningstal, detta och materialens tjocklek avgör 

då skiktets värmemotstånd som är inversen av värmegenomgångstalet.  

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑ 𝑈 · 𝐴  [
𝑊

°𝐶
]     (2.3) 

För att kunna bestämma den effekt som förloras via transmission så används arean 

av de olika partierna från klimatskärmen och de beräknade värmegenomgångstalen 

från ekvation (2.2). 
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Ventilationsbehov 

𝐹𝑉𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 · 𝑐𝑝 · �̇�   [
𝑊

°𝐶
]     (2.4) 

Ekvation (2.3) För att ta reda på den energi som måste tillföras för att värma 

uteluften till rumstemperatur (9). Ventilationens flöde är räknat att vara 0,35 oms/h 

 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ (1 − 𝜂) ∙
å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

8760
[

𝑊

°𝐶
]   (2.5) 

 

I ventilationsbesiktningar som riksbyggen gav mig så framkom det att ventilation i 

hus 1 är av typ FTX därför räknas drifttid och verkningsgrad med i 

ventilationsbehovet. Värmeväxlaren är en roterande värmeväxlare vilket antas ha en 

verkningsgrad på 80%. FTX-ventilationen är i drift från 06:00 till 22:00 måndag till 

fredag, detta innebär att under ett år så är ventilationen igång i 4160 h.  

Ofrivilligventilation 

𝐹𝑜𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�  [
𝑊

°𝐶
]     (2.6) 

Ekvation (2.6) redogör den energi som måste tillföras för att värma den kalla luften 

som tillförs av ofrivilligt luftläckage.  

Bruksvatten 

För att få ett mått för energin som går till uppvärmning av varmvatten har 

energibehovet tagits fram med hjälp av schablon (15). 

𝐸𝑣𝑣 = 5 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 0,015 ∙  𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
]  (2.7)

  

Intern värmegenerering 

Internvärme är den värme som inte tillförs via det avsedda värmesystemet. Den 

interna värmegenereringen uppstår av människor, elektronik, och solinstrålning. För 

att få en förståelse för mängden energi som kommer från annat än värmesystemet 

har följande använts (15): 

𝐸𝑔𝑒𝑙 = 4,5 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 0,045 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] (2.8) 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑠 = 1,5 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 0,015 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] (2.9) 

 

Totala förluster 

𝐹𝑡𝑜𝑡 =  𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐹𝑉𝑒𝑛𝑡 + 𝐹𝑜𝑣   [
𝑊

°𝐶
]    (2.10) 
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Den totala värmeförlusten tas fram genom att summera förlusterna som sker 

ofrivilligt, via ventilation, samt via transmission. Ftot visar då summan av vad 

värmesystemet måste leverera samt gratis energin man får från solinstrålning och 

personvärme. 

Gränstemperatur 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛 −
𝑄𝑔

𝐹𝑡𝑜𝑡
 [°𝐶]     (2.11) 

Ekvation (2.11) används för att ta reda på vilken temperatur som värmesystemet 

måste värma upp byggnaden till för att gratiseffekten ska hjälpa byggnaden att uppnå 

en temperatur på 22°C. 

Gradtimmar   

𝐺𝑡 =  ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡) · ∆𝑡    [°𝐶ℎ8760
1 ]    (2.12) 

Ekvation (2.12) används för att ta reda på antalet Gradtimmar per år. Gradtimmar 

visar hur många timmar under ett år det är en viss temperatur i uteluften. 

 

Årligt Energibehov 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 =  𝑄𝑡𝑜𝑡 · 𝐺𝑡  [
𝑊ℎ

å𝑟
]     (2.13) 

Ekvation (2.13) används för att ta reda på det årliga energibehovet som värmesystem 

måste leverera till fastigheten. 

Ekonomi 

𝑇 =
𝐺

𝑎
  [𝑡𝑖𝑑]      (2.14) 

För att kunna redogöra om en större investering är värt priset så går det att med hjälp 

av de årliga besparingarna beräkna hur många år det kommer ta att tjäna igen sin 

investering. Detta är en enkel metod för att få en översikt på om det är en värd 

investering eller inte. Kompressorn i värmepumpen brukar man i regel säga ha en 

livslängd på 15 år, så vart 15:de år bör värmepumpen bytas ut för att bibehålla en 

tillförlitlig drift. 

Tabell 3. Priserna som har använts för att ta ge en översikt av den totala kostnaden. 

Nibe F1345-60  166 960 kr exkl. moms 

Nibe F1345-30  121 380 kr exkl. moms 

Borrhål 250 m 67 000 kr 

Övriga kostnader Ca 300 000 kr 

Elpris 1,2 kr/kWh 

Fjärrvärmepris 0,51 kr/kWh 
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I tabell 3 så visas den kostnader som har använts för att göra den ekonomiska 

kalkylen. Priserna på värmepumparna är tagna från Nibes produktkatalog och där 

ingår även mjukstartsrelä och Nibe UPlink i priset. 

Kategorin övrigt är en uppskattad klumpsumma, detta då investering av en 

bergvärmeanläggning kostar mer än bara ett borrhål och värmepump. De kostnader 

som kan tillkomma är installation, grävning, hyra container med hämtning av 

borrkax, och materialkostnader. 

Fjärrvärmepriset och elpriset är framräknat genom att exkludera moms och dividera 

totalsumman med användningen. 
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3. Metodik 

(Under detta avsnitt så redovisas metoderna och tillvägagångssättet som använts 

för att uppnå resultaten som redovisas i senare avsnitt.) 

3.2 Arbetsmetod 

Projektet började med att TM Konsult gav mig tillgång till ett kontor med dator och 

alla programvaror som behövdes till projektet. I det tidiga stadiet av projektet gjordes 

en litteraturstudie för att få en stabilt grund att stå på och en bättre förståelse. När 

litteraturstudien var gjord bokades en träff med Riksbyggen och ordförande för 

bostadsrättsföreningen Umeåhus 14, under träffen fick jag tillgång till ritningar och 

viktiga data över byggnaden samt tillgång till byggnaden för att se hur värmesystemet 

var installerat.  

När jag hade tillgång till all relevant data ritades fastighetens klimatskärm i Revit för 

att kunna sammanställa ytor och volym. Efter att ritningarna var gjorda så 

sammanställdes en Excel-fil med klimatskärmens alla ytor, skiktens tjocklekar, 

värmegenomgångstal för alla material och flöden. När alla värden var insatta 

sammanställdes allt och den totala förlusten beräknas, med ett känt värde på de 

totala förlusterna kunde det årliga värmebehovet beräknas för att kunna jämföra med 

den verkliga samt för att kolla på möjliga förbättringar. 

När det årliga värmebehovet var beräknat infogades kända data till programmet Nibe 

Dim för att kunna ta fram olika alternativ för en installation av bergvärme där 

investering och besparing var inräknat. 

Efter att 3 olika alternativ för installationen av bergvärme var sammanställda så 

kollade jag närmre på möjliga besparingar som kan göras för att få en bättre 

besparing gällande bergvärmen. 

De möjliga förbättringarna som valdes att fokusera närmare på var installation av 

regulatorer vid varje kran för bruksvatten samt att tilläggsisolera alla ytterväggar. 

Riksbyggen gav mig tillgång till gamla fakturor för att kunna avgöra energipriset för 

el och fjärrvärme. 

 

3.3 Nibe Dim 

Nibe Dim är en mjukvara som Nibe har utvecklat, detta för att underlätta för 

installatörer och konsulter. I mjukvaran så infogas de kända uppgifterna om 

fastigheten, som t.ex. Atemp, isoleringsgrad, rumstemperatur, klimatzon, och det 

kända effektbehovet eller den kända förbrukningen. När de kända uppgifterna är 

infogade så finns en lista med Nibes värmepumpar där det går att välja olika storlekar 

och antal värmepumpar, vid val av värmepump så får man reda på energitäckning 

samt effekttäckningen i procentenheter. Detta program ger även en uppskattning på 
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det aktiva borrdjupet som krävs, drifttiden under ett år, och hur mycket tillsatsenergi 

som krävs för att erhålla rumstemperatur året om. Mjukvaran är uppkopplad till 

Nibes databas vilket ger tillgång till alla priser på värmepumpar vilket underlättar 

ekonomiberäkningar. 

3.4 A-ritning Revit   

Revit är en mjukvara som flitigt används inom konsultbranschen. Detta då det är ett 

verktyg som går att rita t.ex. flödesscheman i både i 2D och 3D. En 3D skiss kan ge en 

enklare uppfattning över hur det kommer se ut innan själva byggnationen görs. 

MagiCAD är ett plug-in program som används till Revit.  

3.5 Transmissionsberäkningar 

För att få en förståelse för hur värmen fördelar sig i byggnaden så gjordes en U-

värdeberäkning för att kunna göra en transmissionsberäkning. Detta gjordes då med 

hjälp utav formlerna från del 2.6. Känd information infogades i Excel. 

 

Figur. 5 visar hur många timmar på ett år det är över/under en viss temperatur. Det fyllda området visar vad 

klimatsystemet måste leverera för att värma upp inneklimatet till 22°C  
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4 Resultat 

(Under detta avsnitt så kommer jag att gå igenom de resultat jag kommit fram till.) 

 

4.1 Konstruktion 

(Under detta avsnitt så redovisas den information som framställdes med hjälp av 

ritningarna.) 

 

Genom att sammanställning av ritningarna så togs måtten fram för alla fasader. En 

skiss över hur klimatskärmen såg ut för byggnad 3 visas i Figur 6.  

 

Figur 6. Sammanställning av ritningar för byggnad 3 
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Klimatskärmens olika storlek på ytor redovisas i tabell 4 och 5. 

Tabell 4. Fastighetens area uppdelade i väderstreck och byggnad. 

 Riktning Fasadarea, 

m² 

Fönsterarea, 

m² 

Källarvägg, 

m² 

Hus1 Norr 156,34 95,89 46,8 

Öst 87,47 5,64 17,3 

Syd 164,64 87,59 46,8 

Väst 87,47 5,64 17,3 

Hus 

2 

Norr 131,25 3,39 14,75 

Öst 349,65 119,06 51,34 

Syd 131,25 3,39 14,75 

Väst 368,57 100,14 51,34 

Hus 

3 

Norr 286,24 52,39 39,32 

Öst 130,28 3,39 15,52 

Syd 241,52 97,11 39,32 

Väst 130,28 3,39 15,52 

Hus 

4 

Norr 242,84 54,28 80,20 

Öst 113,89 3,39 31,66 

Syd 206,48 90,64 80,21 

Väst 113,89 3,39 31,66 

 

Tabell 5. Delar av fastighetens ytor 

 Ta area, m² Källargolv, 

m² 

Portarea, m² 

Hus 1 345,89 345,89 3,52 

Hus 2 521,54 521,51 6,19 

Hus 3 384,51 384,51 6,19 

Hus 4 384,51 384,51 5,66 
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För att sedan kunna räkna ut förlusterna som sker genom transmission så räknades 

värmegenomgångstalet fram för varje del av klimatskärmen. I tabell 6 redovisas hur 

ytterväggens skikt ser ut för de olika byggnaderna i fastigheten. 

Tabell 6. Ytterväggens skikt inifrån och ut 

Yttervägg Tjocklek, δ [m] R, m²K/W 

Rse  0,04 

Tegel 0,12 0,2 

Mineralull 0,10 2,56 

Luftspalt 0,01 0,14 

Betong 0,12 0,07 

Rsi  0,13 

 

I tabell 7 ser vi vad byggnadernas klimatskärms U-värde resulterade i genom att 

sammanställa ritningarna och ekvation (2.1) och ekvation (2.2). 

Tabell 7. Klimatskärmens U-värde över alla delar 

 U, W/m²K 

Yttervägg 0,32 

Tak 0,38 

Källarvägg 0,46 

Port 1 

Fönster 1,9 

Platta på mark 0,37 

 

När U-värden och ytornas storlek är framtagna så kunde en transmissionsberäkning 

göras med ekvation (2.3) vilket redovisas i tabell 8. 

Tabell 8. Summan av förluster för varje byggnad 

 Transmissionsförluster, 

W/°C 

Hus 1 841 

Hus 2 1183  

Hus 3 880  

Hus 4 889 
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Enligt injusteringsprotokoll så ligger den genomsnittliga innetemperaturen på 22°C. 

 

4.2 Ventilationsförluster 

Tabell 9. Ventilationsförluster och ofrivilliga ventilations förluster för varje byggnad 

 Fvent, W/°C Fov, W/°C 

Hus 1 114 86 

Hus 2 608  

Hus 3 448  

Hus 4 448  

 

I tabell 9 så ser vi den energi som måste tillföras för att värma upp uteluften till 

rumstemperatur som sammanställdes genom att utnyttja ekvation (2.4) för hus 2-4. 

För hus 1 som har värmeåtervinning via en roterande värmeväxlare med 

verkningsgrad på 80% beräknades förlusterna med ekvation (2.5). För byggnaderna 

med fläktstyrd frånluft så antas den ofrivilliga ventilationen ingå i det önskade flödet. 

Den ofrivilliga ventilationen beräknades med ekvation (2.6) och flödet för den 

ofrivilliga ventilationen antogs vara 0,1 oms/h. 

Tabell 10. Summa förluster för varje byggnad 

 Ftot, W/°C 

Hus 1 1041,6 

Hus 2 1792,5 

Hus 3 1329,0 

Hus 4 1337,8 

Totalt 5500,9 

 

I tabell 10 ser vi den totala specifika värmeförlusten som sker i fastigheten som 

sammanställdes genom att använda ekvation (2.10). 

Den interna värmegenereringen uppskattades till 18,6 kW genom att använda 

ekvation (2.8) och (2.9) vilket ger en gränstemperatur på 17,64°C som beräknades 

med ekvation (2.11). Genom att utnyttja data från SMHI kunde gradtimmarna för år 

2018 beräknas med ekvation (2.12) vilket resulterade i att gradtimmarna för år 2018 

var 115 731°Ch. 
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Genom att använda gradtimmemetoden och de specifika värmeförlusterna i tabell 10 

beräknades det årliga värmebehovet med ekvation (2.13) vilket resulterar i att det 

årliga energibehovet blev 636 630 kWh/år. Detta avser då bara vad värmecentralen 

för fastigheten måste leverera för att upprätthålla en inomhustemperatur på 22°C. 

Då dagens värmecentral står för uppvärmningen av både värmesystemet och 

varmvattnet har ett schablonvärde utnyttjats för den årliga användningen av energi 

för uppvärmningen av tappvarmvattnet. Med hjälp av ekvation (2.7) gav detta att den 

årliga energiförbrukningen för varmvattnet blev 98 550 kWh/år. 

Ett känt värde på den årliga energiförbrukningen för tappvarmvatten och 

uppvärmning ger detta oss att värmesystemet måste totalt leverera 735 180 kWh/år. 

Den verkliga fjärrvärmeanvändningen för år 2018 var 721 390 kWh för 2018.  

4.3 Bergvärmepumpar 

För att välja ut bergvärmepump till installationen så användes programmet Nibe Dim 

där det är avsett att värmepumpen ska klara av 100% energitäckning. För att ge olika 

förslag så valdes 3 olika alternativ ut.  

 

Tabell 11. Tre olika alternativ för installationen av bergvärmen. Där redovisas den totala 

investeringskostnaden, Energi-, effekttäckning, och det aktiva borrdjupet. 

Alternativ Värmepump Investeringskostnad Energitäckning Effekttäckning Aktivt 

borrdjup 

1 3 x Nibe  

F1345-60 

1 800 000 99% 70% 3878 m 

2 4 x Nibe 

F1345-60 

2 200 000 100% 93% 4653 m  

3 3 x Nibe  

F1345-60 + 

1 x Nibe  

F1345-30 

2 100 000 100% 83% 4327 m 

 

För att avgöra om investeringen är lönsam i dagens läge så har bergvärmepumparna 

dimensionerats för att upprätthålla den verkliga årliga förbrukningen. I tabell 11 ser 

vi tre olika alternativ som är framtagna för att kunna kompensera för den verkliga 

förbrukningen. I bilaga A, B, och C redovisas det fullständiga resultat som Nibe Dim 

gav. 



 

20 

 

Tabell 12. Den tillförda energin som värmepumparna kräver samt vad som krävs av spets 

Alternativ  Förbrukning kWh/år Tillsats, 

kWh/år 

Nuvarande 721 390   

1 239 971 9 511 

2 254 546 412 

3 246 956 2 123  

I tabell 12 redovisas den tillsats som fjärrvärmen måste bidra med för att uppnå det 

årliga energibehovet. Det man får ta hänsyn till är att förbrukningen i kWh för 

nuvarande och tillsats avser fjärrvärme medan alternativ 1–3 avser den tillförda 

energin i el. 
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4.3.1 Ekonomi  

De priser som är använda för de ekonomiska beräkningarna i tabell 13 redovisas i 

tabell 2. 

Tabell 13. Den årliga kostnaden det skulle innebära efter installationen av bergvärme är gjord 

 Energiförbrukning Avgift Årlig kostnad 

Nuvarande 

värmesystem 

721 390 kWh 0,51 kr/kWh 367 909 kr/år 

Alternativ 1    

Tillförd Energi till 

värmepump 

239 971 kWh 1,2 kr/kWh  287 965 kr/år 

Spetsenergi 9 511 kWh 0,51 kr/kWh 4 850 kr/år 

Total kostnad   292 816 kr/år 

Alternativ 2    

Tillförd Energi till 

värmepump 

254 546 kWh 1,2 kr/kWh  303 039 kr/år 

Spetsenergi 412 kWh 0,51 kr/kWh 210 kr/år 

Total kostnad   305 965 kr/år 

Alternativ 3    

Tillförd Energi till 

värmepump 

246 956 kWh 1,2 kr/kWh  296 347 kr/år 

Spetsenergi 2 123 kWh 0,51 kr/kWh 1 082 kr/år 

Total kostnad   297 430 kr/år 

 

 

Tabell 14. Antalet år det skulle ta att betala igen investeringen 

 Investeringskostnad Årlig besparing Payback-tid 

Alternativ 1 1 800 000 kr 75 093 kr/år 24 år 

Alternativ 2 2 200 000 kr 62 244 kr/år 35,3 år  

Alternativ 3 2 100 000 kr 70 479 kr/år 29,8 år 

 

Genom att sammanställa de kostnaderna som redovisas i tabell 2 och ta ut de årliga 

besparingarna så resulterar ekvation (2.14) i att payback-tiden blir mellan 24–35 år. 
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4.4 Möjliga förbättringar 

Det teoretiskt beräknade värmebehovet för uppvärmning och tappvarmvattnet 

resulterade i ett värmebehov på totalt 735 180 kWh/år där 98 550 kWh står för 

uppvärmningen av tappvarmvattnet. De alternativ som kollades närmre på var att 

sänka flödet på tappvarmvattnet och att tilläggsisolera byggnaden. 

Installation av regulatorer i blandarna vid respektive vattenblandare i dusch, handfat, 

och kök skulle innebära en investeringskostnad på 19 tkr.  

Tabell 15. Kostnaden att installera regulatorer vid varje tappvattenkran 

 Energi Kostnad 

Nuvarande energi till 

bruksvatten 

98 550 kWh 50 260 kr 

Efter installation 39 420 kWh 20 104 kr 

I tabell 15 ser man de årliga kostnaderna för uppvärmningen av tappvarmvatten, vid 

installation av regulatorer vid varje tappvattenkran skulle det innebära en minskning 

av energiåtgången vilket resulterar i en payback-tid på 0,6 år. Priset på regulatorerna 

var 178 kr/styck vilket gav en investeringskostnad på 19 tkr för varje kran i 

fastigheten. 

Att tilläggsisolera alla ytterväggar med 100 mm mineralull visar ekvation (2.2) att 

väggarnas nya U-värde blir 0,17 W/m²K. Detta resulterade i att det årliga 

energibehovet för enbart uppvärmningen skulle bli 570 185 kWh/år Summeras 

installationen av regulatorer samt tilläggsisoleringen blir det årliga värmebehovet 

totalt 615 476 kWh/år. Besparingen per år skulle då bli 61 tkr. 
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5 Diskussion och slutsatser 

(Under detta avsnitt så kommer de framtagna resultaten i tidigare avsnitt 

diskuteras)  

 

5.1 Fjärrvärme eller bergvärme 

Att välja mellan berg- och fjärrvärme kan vara ett svårt val för de flesta detta då det är 

många faktorer som spelar in som t.ex. vart man bor och hur djupt man måste borra 

för att komma ned till berggrunden. Sedan så varierar kostnader beroende på vart i 

landet man bor, i vissa kommuner så är fjärrvärmen mycket billigare än andra. I 

folkmun så pratar man oftast om att bergvärme är så otroligt bra och en bra 

investering, det kan det mycket väl vara. Det är en energieffektiv lösning och att det 

lämnar ett litet avtryck på miljön dock utnyttjar värmepumpen högvärdig el för 

uppvärmning vilket är mer passande för lågvärdig värmeenergi. Blir det allt för 

populärt med bergvärme så kommer det också vara svårt att bygga ut allt för mycket.  

Sätter vi borrhålen för tätt mellan varandra så kommer effektiviteten minska och 

berggrundens temperatur sjunker. Idag så har man lösningar för att återföra energi 

till berggrunden. Detta genom att man borrar energibrunnar som man under vintern 

utnyttjar energi ifrån men under sommaren när solen värmen vår berggrund och att 

den värmer våra byggnaden så är behovet av uppvärmning väldigt litet. Under 

perioden som värmepumpen knappt behöver leverera någon värme så passar man 

istället på att ta kyla från berggrunden och man skickar istället ned spillvärme för att 

återladda berggrunden. Att ladda berggrunden med värme gynnar bara framtiden för 

att borra mer bergvärme. Att använda sig utav berggrunden som värmekälla är en 

positiv ersättning av fossila bränslen, åtminstone i länder där elproduktionen sker via 

förnybara källor. Bergvärme kan man även använda med andra olika värmekällor 

som t.ex. fjärrvärme. Detta är då att man kör på bergvärmepumpen tills det blir för 

stort värmebehov. Istället för att då spetsa med elpatron så väljer man att spetsa med 

fjärrvärme, är fjärrvärmen billigare än elen så är detta helt klart ett bra komplement. 

Det som dock kan vara negativt med att spetsa med fjärrvärme är att returledningen 

på primärsidan kan få en hög temperatur vilket är negativt för distributören men kan 

även vara negativt för dig som kund. Fler och fler distributörer har börjat ta betalt när 

returledningen har en för hög temperatur samt så ska en årsavgift betalas. Den 

bestäms beroende på högsta medeleffektuttag under en 12 timmars period under en 

dag.  

Fjärrvärme är en uppvärmningsmetod som har blivit det vanligaste alternativet bland 

flerbostadshus i Sverige. Principen bakom fjärrvärme från kraftvärmeverket är att 

man utnyttjar den värmeenergi som finns kvar i ångan efter att den lämnat turbinen. 

I kondenskraftverk så skickas denna värme till kylvattnet som sedan åker rakt ut i 

älven eller luften. Men i kraftvärmeverket så skickas kylvattnet ut i fjärrvärmenätet 

där byggnader värms och fjärrvärmen kyls ned för att kunna kyla ned matarvattnet. 

För att så få värmeförluster som möjligt ska ske så krävs ett samspel mellan verket 
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och brukarna av fjärrvärmen. Ju större temperaturdifferens det är mellan fram- och 

returledningen desto mindre flöde behövs.  

Något som även är värt att nämna är att kraftvärmeverket producerar högvärdig 

energi i form av el, den lågvärdiga energin som används till fjärrvärme är värmen 

som finns kvar efter matarvattnet passerat turbinen. Den högvärdiga elektriska 

energin är otroligt effektiv för uppvärmning, nästan ingen förlust sker vid 

omvandlingen. Men det är här man bör skilja på kvantitet och kvalité. Även om vi får 

ut samma effekt som vi skickar in med elektrisk energi så bör man tänka på att den 

elektriska energin har en väldigt hög kvalité jämfört med värmeenergi. Vid 

uppvärmning av byggnader behövs sällan en energikvalité över 20%. Energin som 

används till uppvärmningen kommer sedan att spridas till omgivningen som 

spillvärme. Att konvertera från fjärrvärme till värmepump innebär att 

kraftvärmeverket går miste om kylning och måste således minska sin produktion av 

el. Därför bör man tänka efter om det verkligen är hållbart att utnyttja högvärdig el 

till uppvärmning där vi tar ut en energiform med 80% lägre kvalitetsfaktor. För att 

summera detta så går det att ställa frågan om vad som är viktigast, kvalité eller 

kvantitet. 

Ur ett miljömässigt perspektiv så är både värmepump och fjärrvärme ett bra 

alternativ, kraftvärmeverken har reducerat sina utsläpp otroligt mycket över åren 

samt att bränslet är till störst del förnybart eller hushållsavfall medan värmepumpen 

använder den energi som finns lagrad i marken från solstrålning. 

 

5.2 Konvertera till Bergvärme 

Bostadsrättsföreningens stora intresse är att sänka kostnaderna för uppvärmningen, 

bergvärmen är absolut ett alternativ men med tanke på den långa payback-tiden 

rekommenderar jag att man istället kollar på nuvarande värmesystemet i första hand, 

då värmesystemet är dimensionerat efter den gamla energikällan vilket var en 

oljepanna. Något annat att kolla närmre på är inomhustemperaturerna. 

Temperaturerna är väldigt höga då vissa har 23°C i lägenheterna, min 

rekommendation är att hålla en temperatur på 21°C inomhus i respektive lägenhet 

om det verkligen inte behöver vara varmare.  

 

Ur ett hållbart perspektiv så anser jag att med tanke på tillgången som 

bostadsrättsföreningen har till fjärrvärmenätet och det låga priset som fjärrvärmen 

har så anser jag att det är bättre att utnyttja fjärrvärmen än att installera bergvärme, 

då fjärrvärmen är en viktig komponent i kraftvärmen som Umeå har. 

Fjärrvärmenätet vi har i Sverige är en resurs vi bör utnyttja så gott det går. För en 

person som bor i glesbygden eller inte har lika bra tillgång till fjärrvärmenätet kan det 

vara en betydligt bättre investering att konvertera till bergvärme. 

Från en bostadsrättsförenings perspektiv anser jag att det helt klart kan vara en 

lönsam investering men att det bör läggas på hyllan i det här fallet och andra åtgärder 
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bör prioriteras. En payback tid på över 20 år är inte ekonomiskt försvarbart gällande 

bergvärme då komponenter kommer behöva service och bytas ut innan dess vilket 

kommer resultera i en längre återbetalningstid. 

Något som bör tas i akt är att borrhål på 250 m är djupa men att välja att bara borra 

150 m skulle innebära en lägre materialkostnad per hål men betydligt fler hål måste 

borras. Kostanden som ligger under posten övrigt är bara ett antagande som gjorts. 

Detta antagande innehåller flera poster som kan variera beroende på olika 

förutsättningar men antagande gjordes för ge en uppskattning på vad 

investeringskostnaden skulle bli då det är en större bergvärmeanläggning. Med 

avseende att bara ge en överblick på vad installationen av bergvärme skulle innebära 

för besparingar och kostnader så normalårskorrigerades inte den verkliga 

fjärrvärmeanvändningen eller det teoretiska värmebehovet. Att normalårskorrigera 

hade kunnat ge ett mer rättvist värde för behovet men skulle bidragit till ungefär 

samma resultat i slutändan. 

 

5.3 Möjliga förbättringar 

De åtgärder jag kan rekommendera att kolla på innan installation av bergvärme blir 

aktuellt är följande: 

• Värmeåtervinning av frånluften 

Värmeåtervinning av frånluften kan minska energibehovet genom att en 

frånluftsvärmepump utnyttjar energin i frånluften och värmer tappvarmvattnet. 

• Justera ned inomhustemperaturen 

Att justera ned inomhus temperaturen till 21°C i alla lägenheter kan sänka 

uppvärmningskostnaderna. Samt att se över radiatorer, styrsystem, och ventiler.  

• Se över komponenter för tappvattnet 

Att byta ut äldre blandare och ventiler kan påverka energin som går till 

uppvärmning av tappvarmvatten. Nyare blandare och ventiler sänker flödet men 

behåller ett tryck vilket leder till att mindre vatten förbrukas. Det kan upplevas att 

det tar lång tid att fylla större kärl men ekonomiskt så kan det göra större 

påverkan med en kort payback tid. 

För att summera så tycker jag att fokus bör ligga på att uppdatera nuvarande 

system innan det blir tal om att byta till bergvärme. 

 

5.4 Slutsatser 

För att täcka det årliga energibehovet och använda sig så lite som möjligt av spets så 

krävs en investering på cirka 2 mkr idag som endast ger en besparing på 70 tkr/år. 
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För att en bergvärmepump ska vara en lönsam investering krävs en payback-tid på 

maximalt ca 10 år brukar man säga, för att denna investering ska bli lönsam krävs en 

besparing på 200 tkr/år vilket jag inte kan se hända i dagens läge med den billiga 

fjärrvärmen som finns i Umeå. 

Att tilläggsisolera och sänka flödet på tappvattnet visade sig ge en besparing på cirka 

60 tkr/år med dagens fjärrvärmepris men att tilläggsisolera är en kostsam åtgärd 

som ofta ger en lång payback tid för att det ska ses som lönsamt i detta läge. 

Därför rekommenderar jag att istället för att byta värmekälla utnyttja den som redan 

finns och effektivisera nuvarande system. 
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