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SAMMANFATTNING

▪Installation av värmepumpar medför att köpt fjärrvärme minskar från ca 2459 MWh 

(100%) till 1060 MWh/år (ca 43%).

▪ Av de återvunna värmeenergin (1399 MWh) är det ca 419 MWh tillförd el till 

värmepumpar som också omvandlas till värme. Detta betyder att värmepumparna 

genererar ca. 980 MWh ”gratis energi” (40%).

▪Projektet värmepumpar har haft positivt resultat. Den totala värmekostnaden har 

minskat från ca 2,15 miljoner till 1,33 miljoner kronor inkl moms. Teoretisk skulle man 

tänka sig att föreningen har gått tillbaka till den gamla taxan som var prismässig mycket 

fördelaktig.

▪Denna skillnad skall täcka avskrivningar, ränte- och DoU kostnaderna. På ett 20-års 

perspektiv när alla ovan nämnda kostnader är betalda skall förenigen dessutom kunna 

ha en årlig besparing på ca. 720.000 kronor/år inkl. moms. (med antagandet att den 

genomsnittliga räntan är 3,0% under 20 år, med dagens 0,5% ränta tillkommer 100.000 kronor extra.)

▪Våra kallkyler och beräkningar, baserad på de faktiska förhållanden, (förbrukningar och 

kostnader) är i linje med de kalkyler som företaget Gerox gjorde vid projektering. I 

kalkylerna har vi utgått från år 2016 som ref år.(En mindre avvikelse fanns det mellan våra och deras 

värde när det gäller effekt och energibehov för varmvatten som i detta sammanhang är av mindre betydelse. 

. 



ENERGIBALANS



Antal LGH 237 st (78 m²/lgh)

BOA* [m²] 18523

LOA* [m²] 253

*Bostads- och lokalarea

FÖRUTSÄTTNINGAR



FJV. FÖRBRUKNINGAR 2013-2016 [MWh/mån] (verklig)

Tute [°C] (årsmedel V)
2013: 7,7

2014: 8,4

2015: 8,1

2016: 7,9

Stapeldiagrammet (vänstra Y-axel) visar  den verkliga förbrukningen per 

månad under år 2013-2016.

På motsvarande sätt linjediagrammet (högra Y-axel) visar  utetemperaturen

för aktuell månad. 

Av diagrammet frångår att projektet (värmepumparna) började leverera 

värme från och med november 2014 då köpt fjärrvärme minskar från ca 250 

MWh till ca 170 MWh



FJV. FÖRBRUKNINGAR 2013-2016 [MWh/år] 

Den årliga energianvändningen i 

brf Mården ligger i nivå 2500  

MWh (oavsett energikälla)

Denna värme används för 

varmvattenproduktion och 

uppvärmning. 

Den köpta andelen värme, 

fjärrvärme,  från Fortum minskar 

på bekostnad av ökade 

elanvändning i värmepumparna 

som medför 1 kWh el 

omvandlas till ca 3,3 kWh 

värme. COP 3,3. vilket medför 

att den köpta värmen har 

minskat från nivå 2500 MWh till 

nivå 1100 MWh. 



FJÄRRVÄRMETAXAN KONSTRUKTION 

Övrig

Effekt

Energi

Den sk Övrig i taxan 

består av mindre 

kostnadsposter så som 

Volymrabatt och 

temperaturavgift/bonus

Värmekostnaden tom december 2014 ligger i nivå 1,5 miljoner kronor 

då brf Mården hade en special värmeavtal (gäller leveranser i bla. 

Nacka)  med Fortum. Från 2015 får föreningen samma typ av avtal 

(fjärrvärmetaxa) som gäller  så väl som hos andra kunder hos 

Fortum. (Fjärrvärme Trygg)



FJÄRRVÄRMETAXA BRF MÅRDEN

Gamla taxan

Nya taxan, ”Fjärrvärme 

Trygg”

Med antagandet att förenigen skulle köpa 100% fjärrvärme (dvs utan 

värmepumpar) från Forum  skulle den årliga värmekostanden från 

2015 och framåt ligga runt ca 2,15 miljoner kronor inkl moms. Efter 

installation av värmepumpar blir den köpta värmen ca 1,0 miljoner 

kronor. Till detta tillkommer även ökade elkostnad för drift av 

värmepumpar. (ca 0,4 miljoner kronor)



EFFEKTSIGNATUR 2013 och 2016

Effektsignatur

Ett linjärt samband mellan effekt 

och utomhustemperatur.

Linjens lutning anger storlek på 

förlustfaktor för 

uppvärmningsförluster. Gräns 

temperaturen anger vid vilken 

lägsta utetemperatur man inte 

behöver använda värmesystemet.

Gränstemperatur ca 15˚C

Lägre gränstemperatur 

innebär värmesystemet 

aktiveras senare, mindre 

energianvändning. 

Abonnerad effekt vid -15 kW 

för 2013  (750 kW)

Värmepumpar klarar 

uppvärmningen till ca -3 °C 

utomhustemperatur. (ca +15 °C 

innan) 



FJÄRRVÄRMEFÖRDELNING 2013 (ENERGI)

Av den totala fjärrvärmeförbrukningen  2013 (2459 MWh) står  energi för varmvatten (VV) och 

varmvattencirkulation (VVC) för ca  35%. Denna andel är  ungefär i linje med 

erfarenhetsvärden som används i branschen. För VVC andelen har vi räknat med  ca 40 kW 

baseffekt  vilket är ganska högt. (Ev handdukstorkar i systemet??)



VARMVATTEN (STATISTIK FRÅN MÄTNINGAR)

Inkl VV för tvättstuga och övriga förbrukare i föreningen

27 brf, 5195 lgh

Medel 35,8 m³/lgh, år 

Brf Mården



VARMVATTENFÖRBRUKNING 2016

Varmvattenförbrukning per månad i brf Mården. Total vattenförbrukning  ca 

25.600 kbm/år varav ca 9.800 kbm varmvatten (38%),  fördelad per lgh: 41,5 

kbm/lgh, år. Denna nyckeltal kan jämföras med medelvärdet som ligger på 35,8 

kbm/lgh,år (medelvärde från 27 brf)

Då den rörlig vattenpriset i Nacka är 29,17 kr/kbm bör förenigen arbeta 

systematisk med vattenbesparingsåtgärder. 



TILLFÖRD OCH AVGIVEN ENERGI VÄRMEPUMPAR 2016

Föreningen tecknade 2 nya elavtal i samband med bergvärmeprojektet. Varje  abonnemang är säkrad till 

125 A. (ca 167.000 kronor inkl moms)

Den totala elförbrukningen 2016 (el till värmepumpar ) uppgick till 419 MWh

Den återvunna energin i värmepumparna (avgiven energi) uppgick till 1399 MWh. 

Diagrammet nedan visar förhållandet mellan tillförd el och avgiven värme. 

Års COP-värde, förhållande mellan avgiven värme och tillförd el ca 3,34 

COP=3,34



KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKT

Färdvägar

1. Fjärrvärme idag (2.147.000 kr, enligt taxa 2016)

2. Fjärrvärme och värmepumpar (obs! endast värme, varmvatten och spetsbehov

från FJV (457.000 kr EL och 869.000 kr fjärrvärme)

Alla belopp inkl. moms

Investering 3.955.00* kr

D&U/ Service 34.700 kr (medelkostnad under 20 år)

Prisutveckling El/FJV 2,0% (baserad på taxor från 2016)

Avskrivningstid 20 år (ekonomiska livslängden)

alt 1) 3,0% (medelränta 20 år) 

alt 2) 5,0% (enligt ovan)

alt 3) 2,0% (enligt ovan)

*Den verkliga investeringsbeloppet ienligt kontraktet är 4,2 miljoner kronor, Vi har justerat upp detta med  

engångskostnad för nya elavtal (2 st, ca 167.0000 ) och justerat ned för installation av en ny 

fjärrvärmecentral. (ca 412.000 kronor), Vi har  alltså antagit att fjärrvärmecentralen i sig borde bytas inom 

2-5 års perspektiv oavsett värmepumpsprojektet. 



ÅRLIG TOTALKOSTNAD ÅR 1-20

Alla belopp inkl. moms

Medelkostnad 20 år [Tkr]

Fjv idag 2.660 

alt1) 1.940 

alt2) 1.980 

Alt3) 1.918 



TOTAL KOSTNAD UNDER 20 ÅR FÖR RESP. ALTERNATIV 

Alla belopp inkl. moms



ENERGIANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER 

MWh/år
Fjv

(VV/VVC)

Fjv

(VS)

EL

(VP)
Gratis Tot

Före 865 
(35%)

1.594 
(65%)

0 0 2.459
(100%)

Efter 865
(35%)

195
(8%)

419
(17%)

980
(40%)

2.459
(100%)

Återvunnen energi



REKOMMENDATION HSB

▪För bättre uppföljning i syfte att upptäcka fel och stop i värmepumparna 

rekommenderar vi att föreningen tittar på en extern styr och reglersystem som är 

uppkopplad (fjärrstyrd). På så sätt kan vissa fel som kan resulterar i sämre prestation i 

värmepumpar upptäckas och åtgärdas. 

▪Varje  MWh återvunnen energi från värmepumpar är värd ca. 808 kronor inkl moms. 

(rörl+fast). Varje tillförd  MWh till värmepumpar för att få ut samma mängd återvunnen 

energi kostar 327 kronor inkl moms. (rörl.+fast) Med kännedom om detta förhållande 

och maximal nyttan rekommenderar vi att föreningen utför tätare interval för 

avstämning av förhållande mellan tillförd och återvunnen energi och de kostnader eller 

besparingar som hänförs till detta. På så sätt förebyggs ev. oförutsedda händelser som 

kan påverka ekonomiska nyttan negativt. En lämplig interval är månadsuppföljning 

(totalt 7 månader). Lämpligtvis kan resultatet sammanfattas senare på årsbasis. (HSB 

Konsult kan bidra med hjälp och sammanställnigen)


