
Har du tänkt rätt vid din 
beräkning av Bergvärme?

Vad kostar det egentligen att värma upp en fastighet med bergvärme  
och hur mycket skulle du som kund tjäna på att byta uppvärmningsmetod 
från fjärrvärme? När du beräknar en kalkyl för ett byte av uppvärmnings- 
metod är det viktigt att du har rätt kostnadsunderlag.

HAR JAG RÄKNAT RÄTT?
Ofta är det fler faktorer som påverkar lönsamheten än 
man kan tro. För att hjälpa dig har vi nu skapat en lista 
med faktorer att väga in för en rättvis kalkyl:

• Räntan och elpriset – Ränta och elpris har stor påver-
kan på lönsamhetskalkylen för en investering i berg-
värme. I er jämförelsekalkyl gäller det att lägga in rätt
nivå på elpris och ränta, så att kalkylen blir realistisk
över tid. Båda dessa faktorer har varit histo-risk låga
under de senaste åren och är nu på väg uppåt.

• Verkningsgrad (COP faktor) – Verkningsgraden har 
stor påverkan på lönsamhetskalkylen. Verkningsgra-
den (förhållandet mellan tillförd energi och utvunnen
energi) för en bergvärmeanläggning brukar ligga mellan
2,9 och 3,2. Säkerställ att ni använder en rimlig Cop
faktor i kalkylen och ha med i beräkningen att den 
troligtvis kommer att sjunka under värmepumpens
livslängd. Det är inte sannolikt att anläggningen går
perfekt i 20 år.

• Spetslast – Byter du till bergvärme behöver du även
en annan värmekälla för backup och spets vid kall
väderlek. Vid vilken utomhustemperatur klarar
bergvärmepum-pen att hålla önskad inomhus-
temperatur? Tänk också på att värmepumpen endast
klarar att producera upp till max 50 grader på 
framledningen och behövs högre framledning för
värmesystemet så blir det i form av elspets. Olika hus
har olika förutsättningar när det gäller vilka 
framledningstemperaturer som värmesystemet är
dimensionerat för. Moderna hus är ofta

dimensionerade för en framledningstemperatur på 60 
grader, medan äldre hus som tidigare haft oljepannor 
är dimensionerade för minst 80 grader.

• Varmvattenförbrukning – Hög varmvattenförbruk-
ning påverkar bergvärmepumpens lönsamhet, efter-
som det behövs en större andel spetslast för att värma
varmvattnet.

• Elabonnemang – Är det möjligt att få den el-effekt som
bergvärmeanläggningen kräver med nuvarande el-
servis till fastigheten? Om inte, kan en investering av ny
el-servis bli kostsam. Många har redan skaffat en el- eller
hybridbil och i takt med den ökade efterfrågan som fin-
ns, så kommer det behövas betydligt fler laddstationer i
anslutning till våra bostäder.

• Driftstrategi – En bergvärmepump kräver, till skillnad
från en fjärrvärmecentral, hög kunskap för att kunna 
optimera så att pumpen körs på ett kostnadseffektivt
sätt i kombination med spetslast. För att kunna följa
upp anläggningen på rätt sätt krävs ett eget mätsystem,
samt tid och engagemang från fastighetsägaren för
uppföljning.  Liknande bevakning ingår i priset för dig
som fjärrvärmekund. Utan att sätta dig in i systemet
kan du kostnadsfritt få hjälp av experter att bevaka
avvikelser i din fjärrvärmeförbrukning.

• Underhåll – För vissa bergvärmepumpar finns
lagstadgande krav på underhåll enligt f-gasförordnin-
gen. Underhållskostnaderna är oftast dyrare för en
bergvärmepump än för en fjärrvärmecentral.  Läs  mer
på:  alltomfgas.se
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YTTERLIGARE FAKTORER ATT FUNDERA 
ÖVER: 
• Köldmedier – Framtida tillgång och EU-beslut om 
undantag från kvotsystem. För fjärrvärme behövs inga 
köldmedier, så ni blir inte beroende av dess tillgång, 
miljökrav och EU-beslut.

• Borrhål – Kommer borrhålet att ge den kapacitet som 
ni önskar över tid? Beroende på hur mycket värme som 
tas ur borrhålet kan borrhålet kylas ner för mycket och 
permafrost uppstå, vilket gör hålet obrukbart.

• Kunskap och engagemang – En värmepump kräver 
ett större engagemang och kontroll från styrelsen i bo-
stadsrättsföreningen. Dessutom bör någon i föreningen
vara mer tekniskt kunnig och ansvarig för anläggning-
en, eftersom samspelet mellan en värmepump och 
spetsleverans kräver mer kontroll och intrimning. Med 
erfarenhet ser vi att detta saknas hos många bostads-
rättsföreningar. Även om kunskapen finns idag, hur ser 
styrelsens sammansättning ut imorgon?

• El & Miljö – Tar ni ett miljövänligt beslut? Var kommer 
elen ifrån när det är kallt? All el är tyvärr inte förnybar. 
Sverige importerar periodvis kolkondensel från 
närliggande länder i kontinenten. Oavsett om ni köper 
så kallad grön el eller inte kommer varje  ny bergvärme-
pump   som   installerats    använda  el   som   kunde-

ha   använts  till någonting annat, och 
därmed ökar  behovet av att importera fossilkraft 
från kontinenten.

Att beräkna jämförelsekalkyler mellan olika 
uppvärm-ningsmetoder kan ibland vara svårare än 
man tror. Du vet väl att du alltid kan kontakta din 
lokala kundan- svariga för vägledning? Du hittar mer 
information på  www.varmevarden.se/kontakta/
kundansvariga/

KOM I KONTAKT MED  
EN OBEROENDE ENERGIRÅDGIVARE
Är det något du trots det här saknar svar på? Du kan 
alltid få oberoende och kostnadsfri hjälp av kommu-
nens energi- och klimatrådgivare, som ger dig 
opartisk och lokalt anpassad rådgivning.  Kontakta 
Energi-och klimatrådgivningen i din kommun eller 
besök  
www.energiradgivningen.se

FÖR MER INFORMATION,  
KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:
kundservice@varmevarden.se
Kundservice: 0200-75 16 60
www.varmevarden.se
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