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Hej medlem,  

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, 

sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera 

beroende på vad som händer osv. Vi delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-

postadress.  

Energibesparande åtgärder – Bergvärme? 
 

Föreningens värmekostnader har varit ett problem i stort sett allt sedan föreningens början. Vi 

har bytt ut viss utrustning, gjort ändringar, kompletteringar och reparationer utan att vi känner 

oss tillfreds med såväl den tekniska som den ekonomiska situationen. Vi har tittat på olika 

lösningar och försökt väga för- och nackdelar och vägt in hållbarhet, långsiktighet samt 

miljöaspekter. 

 

I detta nyhetsbrev vill vi informera Dig om hur långt vi kommit när det gäller att utforska 

bästa möjliga lösning när det gäller vår förenings framtida energi- och värmesystem. Om Du 

har kunskaper och/eller förslag som vi kan och bör dra nytta av så välkomnar vi att Du 

återkommer med det. Delge oss gärna Dina funderingar och förslag! Frågor välkomnas! 

 

Vår ambition är att vi fram till Föreningsstämman månadsskiftet maj-juni ska kunna 

presentera ett mer samlat förslag till energibesparande åtgärder med eller utan bergvärme. Vår 

plan är också att vi dessförinnan ska hinna med ett mer innehållsrikt informationsmöte. Men 

till det ber vi att få återkomma. 
 

Nuläges- och statusbeskrivning 

Värme till radiatorerna och till varmvatten får vi dels genom fjärrvärme (Vattenfall) och dels 

genom återvinning av frånluft från lägenheterna (badrum och kök) med en eldriven 

värmepump. Vårt nuvarande system i punktform: 
 

• Värmesystemet styrs från två undercentraler (Väderkvarnsvägen 2 och 

Kvarnhjulsvägen 4) där också varmvatten produceras och lagras i 3 tankar (2 000 

liter/undercentral).   

• Inkoppling och kombination av frånluftvärmeåtervinning resp. tillförsel av fjärrvärme 

sker automatiskt genom impulser från temperaturgivare för utetemperatur och inställda 

tempkurvor för radiatorer.  

• När frånluftvärmen inte räcker till tillförs fjärrvärme som tillskott.  

• När systemet fungerar optimalt så tillgodoses ca 50 % av värmebehovet med 

frånluftvärme och resten med fjärrvärme.  

• Om störningar i frånluftsystemet uppstår stängs värmepumpen av och all uppvärmning 

sker med fjärrvärme. Detta ökar kostnaden för fjärrvärme och sänker kostnaden för el 

till värmepumpen. 
 

Dagens energiförbrukning 

Ett år med väl fungerande system (exempelvis 2015) förbrukades 110 MWh el och 160 MWh 

fjärrvärme till en kostnad av ca 320 000 kr.  
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Ett år med mycket fjärrvärme pga. avstängd frånluftsvärme (exempelvis 2020) förbrukades 46 

MWh el och 375 MWh fjärrvärme till en kostnad av ca 400 000 kr 
 

Uppgradering krävs 

För att återfå och förbättra den ursprungliga anläggningens funktion krävs utbyte och 

uppgradering av teknik och styrsystem vilket i sig inte är onormalt efter 13 års drift. Medel för 

underhållsåtgärder finns reserverade. Men erfarenheterna av återkommande problem och 

driftstörningar i de befintliga anläggningarna ger anledning att överväga byte till ett alternativt 

värmesystem.  

 

Bergvärme – en miljövänlig och energisnål teknik 

Denna teknik, tillsammans med det befintliga och mycket effektiva återvinningssystem som 

vi redan har, är en perfekt kombination. Bergvärmesystemet kommer att ägas av föreningen 

och ersätta fjärrvärmen. 

 

Investeringen i koncentrat (enligt ENEX AB) 

Vi har fått ett förslag från en entreprenör som har stor erfarenhet av bergvärme, Enexergi AB 

(Enex) Vaxholm. Enex driver idag service för 65 bergvärmeanläggningar.  

 

Enex förslag bygger på värmecentraler som är fullt ut anpassade till bergvärmetekniken med 

återvinning av frånluft och en liten elpanna som ”spets” för riktigt kalla dagar. Det innebär att 

99% av vårt behov täcks med bergvärme. Lösningen bygger på följande komponenter: 
 

• 6 st. energihål (borrhål) med 260–280 meters djup 

• Installation av 4st värmepumpar (120 kW) som producerar värme och varmvatten. 

• 2 st. Elpannor som ”spets” på 42 kW. 

• Helt nytt styr- och övervakningssystem kopplat till våra datorer och mobiltelefoner 

som möjliggör full kontroll över såväl funktionalitet som förbrukning. Systemet 

kommer också att ägas av Brf Kvarnberget.  

• Varmvattenackumulering på 5 500 liter med s k slingtankar förberedda med solslinga. 

Systemet förväntas bli en bra långsiktig lösning för våra byggnader och möjliggör utbyggnad 

med solenergi för att ytterligare spara energi och komma ner i kostnader i framtiden. 

Laddstolpar för elbilar kommer att integreras i arbetet. 
 

Energihålen (borrhålen) har en bedömd livslängd på över 80 år.  

 
Energiklassificering 

En sådan investering kommer sannolikt att göra det möjligt att klassificera våra byggnader 

enligt det nya systemet A, B, C, D. Detta kommer att bli ett myndighetskrav i framtiden! Kan 

föreningen få klassning B får såväl medlemmar som föreningen möjlighet att söka s k ”gröna 

lån” med något lägre ränta.  

 
Sänkta värmekostnader 

Enex AB beräknar att föreningen borde kunna göra en årlig besparing på minst 215 000 

kronor. Total kostnad för anpassning av värmecentraler samt tillförande av bergvärme 

uppskattas till 4,5 – 4,7 miljoner kronor. Noterbart är att en betydande del av investeringen 
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måste genomföras för att åtgärda de kvalitetsproblem som vi har även om vi behåller systemet 

med fjärrvärme.    

 

Investeringen bedöms ha positiv långsiktig påverkan på våra egna årsavgifter. 
 

Finansieringen 

Våra banker har givit oss ett positivt förhandsbesked på vår önskan om att ta upp ett nytt lån. 

Vår förening betraktas som välskött och med stabila ekonomiska framtidsutsikter.  

 

Dagens unikt låga ränteläge ger oss möjlighet att hålla räntekostnaderna på nuvarande nivå 

även inkluderat en upplåning till projektet Bergvärme. 

 

Varför borde vi göra detta? 

Styrelsen kan sammanfatta argumenten enligt följande: 

- Vi kommer att vara okänsliga för ändrade värmekostnader på marknaden. Det som 

berör oss är prisutvecklingen på fastighetsel där vårt ledningsnät tillhör Vattenfall.  

- Valt alternativ öppnar för fler energiåtgärder i framtiden, solenergi, solfångare för 

varmvatten, kunna distribuera ut kyla på sommaren, mm. 

- Vi blir mer självständiga att i framtiden påverka våra kostnader för vår värme. 

- Vi kommer endast köpa in en tredjedel av vårt nuvarande värmebehov vilket gör att vi 

inte blir lika priskänsliga om energipriserna svänger kraftigt.  

- Vårt koldioxidutsläpp minskar med 90% med den nya energilösningen. 

Projektet måste genomföras under den varma delen av året.  

 

Vad händer nu närmast? 
 

Vi kommer för vår del att jobba vidare med att klarlägga så mycket vi kan kring de möjliga 

insatser vi behöver göra för att trygga vår framtida värmeförsörjning på bästa sätt såväl 

funktionellt, ekonomiskt som miljömässigt. 

 

Styrelsen föreslår att projektet genomförs under perioden april – augusti 2022. 

 

Vi hoppas kunna presentera ett mer samlat förslag inför den kommande föreningsstämman. 

Och vi hoppas i det sammanhanget att restriktionerna kring coronapandemin ska ha lättat så 

mycket att det tillåter att vi kan bjuda in till såväl informationsmöte som till föreningsstämma. 

Tyvärr får vi leva med den osäkerheten och får anpassa oss successivt till de 

rekommendationer som myndigheterna levererar. Men, som sagt, hör gärna av Dig med både 

synpunkter och frågor! 
 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen BRF Kvarnberget 
Bengt Bengtsson 

Hans Adolfsson 

Siwert Gårdestig 


